
Ідіть і проповідуйте Євангелію цілому світові!

Місія це план небесного Отця, який, в своїй безмежній любові, бажає 
спасти людство. Джерело місії походить від Бога, який на протязі довгих віків 
її здійснював через Сина й Святого Духа, а коли прийшов час, через Боже 
Слово, Ісуса Христа: “Бог бо так полюбив світ, що сина свого єдинородного 
дав, щоб кожний хто у нього вірить не загинув, але мав вічне життя” (Йо3,16) 
Ісус це перший місіонер Отця Небесного.

А ЦЕРКВА покликана продовжувати місію розпочату Ісусом. Від нього, в 
день Вознесіння, вона отримала наказ: “Мені дана всяка власть на землі й на 
небі. Ідіть, отже, навчайте всі народи”. (Мт 28,18-20).

ЦЕРКВА ЗРОДИЛАСЯ З “МІСІЇ”. Людська сім'я завсіди мала осіб, які 
були готові послухати покликання Боже, і віддалися праці місії і через Церкву 
Бог виконуває свій план спасіння.

Яка нині ситуація християнства у світі? Що кажуть статистики?
ПАПА ІВАН ПАВЛО ІІ; Щоб Євангелія була проповідувана по цілому світі 

-  нині це ще далеке до здійснення. Місія Церкви щойно на початках... На 
початку 3-го тисячоліття, з майже шість мілярдів населення світу, лише 
трошки більше ніж два мілярди (33%) є християнами, а з тих, трошки більше 
ніж один мілярд є католиками, яких мусулмани вже перевищають числом.

В Азії християнство практично не існує. Коли би виключити Філіпіни, з 
азіатському континенті християн всього 2%. У великих містах, як в Токіо, 
Шанґай, Калкута, Христос це хтось зовсім незнаний.

Говорячи про 67% “не християн” у світі, Святіший Отець Іван Павло ІІ 
каже; “Число тих, які ще не знають Христа і що не належать до Церкви, 
збільшається. З огляду на таку дійсність, справа євангелізації є дуже важна.

Нова Євангелізація. Нині вимагається від всіх християн більше 
місіонерського запалу, щоб давати засвідчення віри у власному домі й 
всюди, в усіх амбієнтах та обставинах.

Церква мусить зайняти нові дороги євангелізації з новою відвагою, з 
новим запалом і новими методами й висловами...

О. Тарсикій З.
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Missionário
EDITORIAL

Ide e Anunciai a Todas as Nações!

A missão não vem de nós, ela é a resposta ao plano do Pai que, em seu 
imenso amor, deseja realizar a salvação da humanidade. O Pai, portanto, é a 
fonte da missão e, ao longo do tempo, realizou-a através de suas duas “mãos”: o 
Filho e o Espírito Santo. Falando de Jesus, o evangelista João afirma: “Deus 
amou de tal maneira o mundo que lhe deu seu Filho único, para que todo que 
nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna” (Jo 3,16). Jesus, portanto, é o 
grande missionário do Pai!

E a Igreja? Sua tarefa é continuar a missão iniciada por Jesus. Foi dele que, 
no dia da Ascensão, recebeu o mandato: “A mim foi dado todo poder no céu e na 
terra. Ide, pois, e ensinai a todas as nações...” (Mt 28, 18-20).

A IGREJA NASCEU DA “MISSÃO”. A família humana sempre contou com 
pessoas que, disponíveis ao chamado de Deus, se doaram para que Deus 
realizasse seu plano de salvação. APÓS 2.000 ANOS... Qual é a situação atual 
da evangelização do mundo? O que dizem as estatísticas?

João Paulo II: Para o Evangelho ser anunciado em toda a terra e a todos os 
povos - hoje ainda está muito distante de ser realidade. A a missão está ainda 
no começo”.

No início do 3° milênio, constatamos que, dos mais de seis bilhões da popu
lação mundial, somente pouco mais de dois bilhões (33%) são cristãos e, destes, 
pouco mais de um bilhão (17,68%) são católicos, sendo já superados pelos 
muçulmanos.

Na Ásia, o cristianismo quase não existe. Se excluirmos as Filipinas, a popu
lação cristã não passa de 2%. Nas grandes cidades orientais como Tóquio, Shan- 
gai, Calcutá..., Cristo é ainda um ilustre desconhecido.

Falando dos 67% de “não cristãos”, o Papa afirma: “O número dos que ainda 
não conhecem Cristo e que não fazem parte da Igreja, aumenta constantemente. 
Em vista de tal realidade, é evidente a urgência da missão evangelizadora”.

UMA NOVA EVANGELIZAÇÃO. Hoje, pede-se de todos os cristãos um 
maior ardor missionário para que testemunhem sua fé aqui em casa, em todos os 
ambientes e circunstâncias.

A Igreja deve enveredar o caminho da evangelização com nova coragem, 
novo ardor missionário, novos métodos...
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Intenções de Oração do
Santo Padre 
para 2016

Щоб журналісти в своїй діяльності завжди керувалися
повагою до правди й справжніми етичними цінностями.

У багатьох моментах нашого життя, ми стикаємося з етичними 
проблемами де повинні вибрати, який кращий шлях маємо прийняти. А що 
означає мати етику? Нічого більше, ніж мати добру поведінку в особистих 
або публічних заходах, і вона не може бути сформована по університетах, 
але бере свій початок у родинному вихованні. Ці цінності є універсальними, 
але є й такі, що є питомими кожної професії, і для журналістів не 
відрізняється. Вони також покликані бути інформерами, а це не завжди 
легко в умовах суспільства, де капіталізм диктує свої правила. В певних 
ситуаціях, не легко журналістам говорити правду, але вони покликані до 
цього.

Бути журналістом, звичайно це також професія, яка вимагає багато 
жертв, наприклад бути кілька днів і ночей без сну, не раз бути далеко від 
родини, і в тяжкій небезпечній ситуації, але завдяки їм, ми знаємо, що 
відбувається в усьому світі. Вони також сповняють дуже гарне покликання. 
Журналісти зазвичай входять в професію з любов'ю, яка є головною 
прикметою доброго професіонала. Подумаймо ми, як для них не легко 
описати вісті про війну, про померлих дітей, вбивства, крадіжі, готування тих 
новин вимагає дуже великої обережности. Бути правдивим є так само дуже 
важливою особливістю цих професіоналів, і вони повинні дбати, щоб 
оголошувати правду, не спотворюючи інтерпретацій, так щоб ніхто не 
відчувався скривдженим.

Папа Франциск сказав до журналістів: "Як діти Божі, ми покликані 
спілкуватися з усіма, без вийнятку. Комунікація має право будувати мости,

Місіонар - число 10 Стор. 3 Жовтень - 2016



сприяти проведенню нарад і інтеграції, тим самим збагачуючи суспільство. 
Як добре бачити, особи які прагнуть вибирати слова і жести, щоб подолати 
непорозуміння, зцілити пораненого пам'ять і побудувати мир і гармонію. Ви 
вашою професією можете це зробити ". Але це не легко! Молімося, щоб 
журналісти завжди трималися в правди!

Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

Para que os jornalistas, no desempenho da sua profissão, 
sejam sempre animados pelo respeito da verdade e por um forte 
sentido ético.

Em muitos momentos de nossa vida, nos deparamos com questões éticas 
onde devemos escolher qual é o melhor caminho que devemos tomar. O que é 
ter ética? Nada mais do que possuir uma boa conduta em atos pessoais ou públi
cos, e ela não pode ser formada nos bancos da faculdade, mas se origina na 
formação que cada um recebe de seus familiares. Esses valores são universais, 
porém, existem aqueles que são próprios da profissão de cada um, o que para 
os jornalistas não é diferente. Eles também são chamados para serem informan
tes da verdade, e isso nem sempre é fácil diante de uma sociedade em que o 
capitalismo dita as regras. Diante de certas situações, é difícil o jornalista dizer a 
verdade, mas são chamados a isso.
Місіонар - число 10 Стор. 4 Жовтень - 2016



І
Ser jornalista, com certeza é também uma profissão que requer muitas 

renúncias, passar dias e noites sem dormir, ficar longe da família, mas graças a 
eles é que nós sabemos o que acontece ao redor do mundo. Também desempe
nham uma vocação muito bonita! Os jornalistas normalmente entram na profis
são por amor, sendo esta a principal característica do bom profissional. Pense
mos como para eles não é fácil colocar notícias de guerra, de crianças mortas, 
de assassinatos, roubos, etc. na preparação dos noticiários pois estes devem ser 
feitos de modo muito cauteloso. Ser verdadeiro é também uma característica 
muito importante desses profissionais, eles devem ter a preocupação de transmi
tir a verdade, sem distorcer as interpretações, de modo que ninguém se sinta 
prejudicado. O Papa Francisco disse aos jornalistas: “Como filhos de Deus, 
somos chamados a se comunicar com todos, sem exclusão. A comunicação tem 
o poder de criar pontes, favorecer o encontro e a inclusão, enriquecendo assim a 
sociedade. Como é bom ver pessoas esforçando-se por escolher cuidadosamen
te palavras e gestos para superar as incompreensões, curar a memórias feridas 
e construir paz e harmonia. Vocês com sua profissão podem fazer isso”. Porém 
isso não é fácil! Devemos rezar para que os jornalistas estejam sempre compro
metidos com a verdade!

Para Outubro - 2016
INTENÇÃO UNIVERSAL DO A. O.

Diácono Estefano Wonsik, OSBM
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& На Ж овтень - 2016
НАМІРЕННЯ ЗА ЄВАНГЕЛОАЩЮ

Щоб Світовий день місій відновив у всіх християнських 
спільнотах радість і відповідальність у звіщанні Євангелія.

Казав раз Кардинал Оділо Шерер: “За своєю природою, Церква є 
місіонерською, і сповіщення Євангелія має бути тому першим ділом і 
найважливішим зайняттям членів Церкви і церковних організацій". 
Місіонерське покликання може здійснюватися по-різному: катехизації, 
літургії, християнської освіти, участі в різних рухах Церкви. Але для того щоб 
це відбулося, потрібно живого свідчення віри. Без віри вся робота марна, 
місіонером може бути тільки через віру, і тоді світ довкола станеться краще.

Тому відбувається Світові Місіонерські Зустрічі, щоб усі пам'ятали, що 
вони є вісниками Ісуса Христа, передавачів Доброї Новини для всіх 
християн. Це місія всіх: священиків, єпископів, монахів або монахинь, як 
також і мирян. Місіонерське покликання дається всім в Хрищенні!

Місіонерська робота не може розглядатися як стратегія віри, але як 
любов до Ісуса Христа і народу. Сповіщати Євангелію там де ще не було, 
особливо в найбільш несприятливому становищі. Велика робота 
проводиться ченцями і черницями які живуть в різних частинах світу, не 
бажаючи нічого, в голошенні слова і несенні любови Ісуса до бідних.Так що 
Світова Місіонерська Зустріч, збирає кошти для місії, щоб вона 
продовжувалася, щоб місіонери не виходили зі служби. Отже, молімося щоб 
ця зустріч насправді відродила любов, і почуття місії для всіх місіонерів. 
Маріє, Мати місій заступайся за місіонерів!

Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Â Para Outubro - 2016
INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO

Para que a Jornada Missionária Mundial renove em todas as 
comunidades cristãs a alegria e a responsabilidade de anunciar 
o Evangelho.

Certa vez disse o Cardeal Dom Odilo Scherer: “A Igreja é missionária por sua 
natureza e o anúncio do Evangelho deve ser, por isso, a primeira preocupação e 
a mais importante ocupação dos membros da Igreja e das organizações 
eclesiais”. A vocação missionária pode ser exercida de diferentes maneiras: 
catequese, liturgia, formação cristã, engajamento em diversos movimentos da 
Igreja. Mas para que isso aconteça é necessário que haja um testemunho vivo de 
fé, sem isso todo trabalho é em vão, se começa a ser missionário através da fé, 
e o o mundo ao redor se torna melhor. Por isso acontece a jornada missionária 
mundial, para que todos lembrem que são anunciadores de Jesus Cristo, trans
missores da boa noticia a todos os cristãos, isso é missão de todos, seja padres, 
bispos, religiosos ou religiosas como também dos leigos. A vocação missionária 
é dada no batismo a todos!

O trabalho missionário não pode ser visto como uma estratégia de fé, mas 
como amor por Jesus Cristo e pelos povos. Аnunciar o Evangelho lá aonde ainda 
ele não chegou, principalmente aos mais desfavorecidos. Um grande trabalho é 
feito pelos religiosos, e religiosas que se doam em várias partes do mundo sem 
querer nada em troca, para anunciar a Palavra e levar o amor de Jesus aos mais 
pobres. Por isso a Jornada Mundial Missionária, levanta recursos para que a 
missão não pare, para que os missionários sejam estimulados deixando seu 
serviço desabrochar. Por isso, rezemos para que esse encontro realmente 
revigore o amor, o sentido de missão, para todos os missionários e missionárias. 
Maria, mãe das missões intercedei pelos missionários!

Diácono Estefano Wonsik, OSBM
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Місійний дух членів Апостольства Молитви

В Діяннях апостолів (1,8) говориться про 
місійного духа першої Церкви, що полягав в тому, 
щоб нести Євангелію по всьому світі будучи 
злученими зі Святм Духом. Апостоли прийняли 
Святого Духа, щоб іншим нести Євангелію по всьому 
світі хоч Церква Христова буде переслідувана й буде 
змушена переносити різні терпіння (Ді 8,1). Тут 
проявляються дві справі характеристичні місійному 
духові:

1. Сила Святого Духа (Ді 1,8). Сила Церкви 
полягала в духовості місіонерів. Святий Дух, що його 
вони прийняли їм товаришив в тому, щоб 
проповідувати Євангелію по всьому світі. Без присутності Святого Духа в їхньому 
житті Церква не могла би встоятися і розпосюднюватися по світі. Дари Святого духа 
стали підставою місіонерської праці Церкви (1 Кор 12,12-31).

Щоб працювати на Божому полі треба нам старатися про присутність Святого 
Духа в нашому житті, який заохочує, провадить, дає силу у місіонерській праці. Це 
відноситься до цілої Церкви, але в особливіший спосіб до Апостольства Молитви, 
бо його апостолят найперше полягає в молитві, де черпаємо ласки Святого Духа, 
які будуть провадити нашими місіонерськими ділами. Апостольство Молитви 
виконує різні діла в Церкві, які є випливом місіонерського духа, але вони не можуть 
називатися місійним ділом коли тут не буде присутність Святого Духа, який нам 
дається в особливіший спосіб у молитві.

Але як Церква в перших часах і аж донині терпіла й терпить переслідування (Ді 
8,1), так і сьогодні не можемо тільки очікувати легкого життя, без труднощів і зусиль. 
Коли б не було переслідування Церкви через що вона мусіла виходити поза межі 
Єрусалиму, Церква не могла би розповсюднюватися по світі, бо була би замкнена в 
окруженні. Вигідництво це причина того, що багато християн не цікавляться 
місійним духом.

Щоб Церква мала місійного духа, треба сили Святого Духа й жити правдивою 
Євангелією у світі де треба давати свідоцтво помимо труднощів і терпінь (Рим 1,10)

Це має велике значення для АМ, яке не існує виключно на те, щоб його члени 
шукали свого спасіння, але на те, щоб помимо труднощів і невигоди були готові 
нести Єванелію в своєму амбіенті і взагалі цікавитися місійним духом Церкви.

О. Т. Залуцький, ЧСВВ
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O Espírito Missionário

Os Atos dos Apóstolos (1,8) 
contam a vida missionária da 
Igreja Primitiva que consistia em 
evangelizer, mas não sem a 
presença do Espírito Santo. Os 
apóstolos receberiam o Espírito 
Santo para depois dar testemunho 
de Jesus Cristo. Também nos Atos 
lemos que a Igreja Primitiva foi 
perseguida (At 8,1). Nestes dois 
textos aparecem duas característi
cas do Espírito missionário:

1- Poder Espiritual: Atos 1.8 - 
A Igreja Primitiva tinha força missionária baseada na sua espiritualidade. O poder do 
Espírito Santo os levou a serem testemunhas até os confins da terra. Sem a presença do 
Espírito Santo a Igreja não existiria e não seriam capacitados para servir a Deus. Os 
dons espirituais foram ferramentas para o serviço missionário da Igreja (I Coríntios 
12.12-31). Para conseguir fazer a obra de Deus precisamos buscar a presença do Espíri
to Santo que nos impulsiona ao serviço através de seu poder -  dunamis -  que nos 
fortalece. Isso tem sentido para toda a Igreja, que sem o Espírito Santo não teria força 
para dar início e garantir a sua continuidade, mas de ma maneira especial isso se refere 
ao Apostolado da Oração que coloca sua ação não somente no anúncio com palavras, 
mas especialmente no Espírito Santo, cuja presença acontece especialmente na oração, 
na qual se baseia a principal atividade do AO.

A presença do Espírito Santo dirigia sua missão. Mas a perseguição os levava a 
enfrentar perseguição (Atos 8.1). Apesar de perseguida espalhou-se por todo lado fugin
do da condenação do império a quem se convertesse a Cristo. Com isso levavam o 
Evangelho por onde passavam. Se não fosse a perseguição, talvez os cristãos ficariam 
apenas em Jerusalém, mas Deus quis levar o Evangelho a todo o mundo. O comodismo 
é um dos motivos que muitas pessoas não se interessam com missões.

Para que a Igreja tenha este Espírito missionário é preciso buscar poder espiritual 
e viver um Evangelho verdadeiro que incomoda o mundo sem medo de ser perseguidos 
por isso (Romanos 1.16).

Com isso deve-se sublinhar que o AO não foi fundado principalmente para salvar 
seus membros, mas para ter membros prontos para aceitar dificudades e lutar pela 
propagação do Evangelho.

&  у
Missionário

PÁGINA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
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Missionário
PÁGINA PARA A CONGREGAÇÃO MARIANAW

A experiência da fonte

Ambiente: Preparar o ambiente como se queira. Na mesa coloca-se uma 
bacia com água que durante a reunião vai representar o poço e ao lado alguns 
copos de água potável.

Acolhida / motivação - Queridos amigos e amigas, irmãos e irmãs! Uma 
espiritualidade do amor talvez seja a compreensão pastoral que mais se aproxi
ma da experiência de todos nós. Pois só o amor pode dar conta da fluição mais 
sublime do desejo humano, que é transformar de forma radical todas as coisas 
que nos inquietam. - Convido vocês a fazer a experiência do POÇO, da fonte 
originária da nossa fé. De beber da água da vida que são as nossas inquietações. 
Vamos meditar e responda cada um para si mesmo:

(O animador ou alguém outro lê devagarinho 
fazendo pausas para a reflexão)

a) O que anima a nossa vida?

b) Qual é o objeto da nossa oração? O que rezamos?

c) De que maneira é a nossa oração? Como rezamos?

d) Qual o propósito da nossa oração? Para que rezamos?

e) Quais os frutos da nossa oração? Que ação concreta somos convidados 
pelo espírito do amor a realizarmos?

(Um momento de meditação em silêncio com a ajuda de um fundo musical)

II. Construindo o caminho: O coordenador ou coordenadora do encontro 
convida o grupo cantar ou recitar em voz alta (todos juntos):

Água Sagrada -  (Zé Vicente). Água, água, água sagrada! Água que vem do 
seio da terra trazendo consigo divinos segredos. Água que vem banhando as
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Missionário
PÁGINA PARA A CONGREGAÇÃO MARIANA

sementes, trazendo consigo da vida o enredo. Água que vem pelos caminhos 
traçados no fado do povo desesperançado. Água que vem, traz a mensagem 
celeste, mistério guardado em caminho agreste.

III. Escuta da Palavra de Deus. Texto: (Jo 4, 6-15). Após a leitura, todos 
meditam ou conversam de dois em dois e no final falam o que nos diz o texto da 
Samaritana? Em seguida, dado o sinal, todos repetem juntos: É muito gostoso, 
este nosso aconchego, esta nossa alegria de ser Feliz.

Reflexão:

IV. Encontro com nossa realidade espiritual REFLETINDO JUNTOS (DE 
DOIS EM DOIS):

A) Onde e que tipo de poço tenho frequentado para matar minha sede? 
(Lembrar os vários tipos de lugares que procuramos para preencher o vazio, a 
crise de sentido, as angústias que o dia a dia da vida nos coloca e também as 
alegrias)

Cada um acende uma vela e diz uma frase onde haja a palavra “água”.

Ao terminar o encontro - Cada um vai até a mesa e pegando na água da 
bacia ou se molhando, como queira, partilha um aspecto relevante do encontro 
ou bebendo do copo.

Oração final: Todos abraçados em torno do “poço”. Numa só voz rezando o 
Pai-Nosso ou uma outra Oração.
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Missionário
PAGINA PARA O MEJ

Nada na vida acontece sem algum sentido

Se um dia ao acordar, você 
encontrasse, ao lado da sua 
cama, um lindo pacote embrulha
do com fitas coloridas, você o 
abriria, antes mesmo de lavar o 
rosto, rasgando o papel, curioso 
para ver o que havia dentro..

Talvez houvesse alí algo de 
que você nem gostasse muito... 
Então você guardaria a caixa, 
pensando no que fazer com 
aquele presente aparentemente 
"inútil" ...

Mas no dia seguinte, lá está outra caixa...mais uma vez, você abre correndo, e 
dessa vez há alguma coisa da qual você gosta muito.

Uma lembrança de alguém distante, uma roupa que você viu na vitrine, a chave de 
um carro novo, um casaco para os dias de frio ou simplesmente um ramo de flores de 
alguém que se lembrou de você...

E isso acontece todos os dias, mas nós nem percebemos...
Todos os dias quando acordamos, lá está, à nossa frente, uma caixa de presentes 

enviada por Deus, especialmente para nós: um dia inteirinho para usarmos da melhor 
forma possível!

Às vezes ele vem cheio de problemas, coisas que não conseguimos resolver, triste
zas, decepções, lágrimas...

Mas outras vezes, ele vem cheio de surpresas boas, alegrias, vitórias e conquistas.
O mais importante é que, todos os dias, Deus embrulha para nós, enquanto dormi

mos, com todo o carinho, nosso presente: O DIA SEGUINTE!
Ele cerca nosso dia com fitas coloridas, não importa o que esteja por vir... acorda

mos, chamamos PRESENTE... O PRESENTE de Deus pra nós.
Nem sempre Ele nos manda o que esperamos, o que queremos... Mas Ele 

sempre, sempre e sempre, nos manda o melhor, o de que precisamos, e que é sempre 
muito mais do que merecemos...

Abra seu PRESENTE todos os dias, primeiro agradecendo a quem o mandou, sem 
se importar com o que vem dentro do "pacote".

Sem dúvida, Ele não se engana na remessa dos pacotes. Se não veio hoje o
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Missionário
PAGINA PARA O MEJ

PRESENTE que você esperava, espere...
Abra o de amanhã com mais carinho, pois a qualquer momento, os sonhos e planos 

de Deus pra você chegarão, embrulhadinhos pra PRESENTE!
Que você tenha um dia abençoado, cheio da Presença de Deus, e que seu presen

te venha lhe trazer muita paz, experiências com Deus, e esclarecimento sobre o muito 
que ainda temos a aprender com Ele e por Ele!

Agora: Se você acredita que Jesus está constantemente presente em nossas vidas 
e nos segura no colo nos momentos difíceis, você vai valorizar os presentes que todos 
os dias Deus te manda. Valorize e aproveite para o teu bem o presente do dia de hoje.

Mas, caso você não acredite na presença constante de Jesus, pode esquecer, 
como se nunca o tivesse sabido que Deus te presenteia todos os dias. Mas Deus vai 
embrulhar cada dia um belo pacote para você. Você pode esquecer de Deus, mas Deus 
nunca vai esquecer de você. Deus nunca nos vai esquecer, como Ele mesmo diz em 
Isaías: "Pode uma mãe esquecer da criança que amamenta? Pode não ter ternura pelo 
fruto de suas entranhas". E mesmo que ela o esquecesse, eu não te esqueceria nunca. 
Eis que estás gravada nas palmas das minhas mãos" (Is 49,15-16)

Lembre-se das palavras do próprio Jesus:"Portanto, quem der testemunho de mim 
diante dos homens, também eu darei testemunho dele diante de meu Pai que está nos 
céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu o negarei diante de 
meu Pai que está nos céus" (Mateus 10,32).

Questões para discutir na reunião

1. Tentar descobrir as graças que todos nós recebemos diariamente de Deus.

2. Como devemos receber as graças de Deus?

3. Por que nem tudo na vida é alegria e felicidade, por que existem momentos 
difíceis?

4. Cada um tente dizer quais são as mais importantes graças que recebe diaria
mente de Deus.
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щШаш Заступник на ^ж©и
1 ^ _______ Тер еза з Л̂іздє — і» З̂ о̂іктиіяі_________

Роджена 2 січня 1873 року, 
померла 30 вересня 1897 року в Лізіє,
Франція

Батьки Терези були глибоко 
віруючими, що в молоді роки робили 
спроби вступити до монастиря. У них 
народилось четверо хлопчиків, які в 
ранньому віці померли і п'ятеро 
дівчаток, що всі згодом стали 
монахинями. Атмосфера в сім'ї 
Мартенів відзначалась глибокою 
релігійністю та взаємопідтримкою.
Здоровля Терені було слабке й вона 
як наймолодша донька стала 
об'єктом загальної любові та турботи 
сім'ї, в такому середовищі Тереза 
приймала основи християнського 
світогляду. Ще за молодих літ в неї стали з'являтись думки про монаше 
життя. В такій атмосфері дівчина росла до чотирьох з половиною років, 
коли від раку грудей померла її мати. Через молодий вік Тереза особливо 
переживала втрату мами. Намагаючись справитись із втратою вона 
вибрала найстаршу сестру Павліну як другу матір.

Батько Луї переселяється до Лізіє. Дівчинка мала добрі успіхи в школі.
Була тихою, слухняною, задуманою і деколи сумною ученицею. Не 

вміла відповідати на агресивні дії на її адресу. Єдиним полегшенням була 
присутність сестри Селіни, що теж ходила до тієї ж школи.

Важким випробуванням для дівчинки став вступ Павліни — її «другої 
мами» до кармелітського монастиря, яку вона тепер бачила назавжди для 
себе втраченою. Переносячи сильні душевні страждання від втрати 
Пауліни, Тереза кілька разів на день страждала від нервових нападів 
страху та галюцинацій. В день постригу Павліни, Тереза однак почувається 
добре, випромінює ентузіазм і бере разом із сім'єю участь у події. Проте, 
наступного дня, її стан настільки погіршився, що лікар та її батько почали 
думати про початок психічної хвороби. Всі медичні засоби виявились 
безсилими. Однак сталося, що Тереза побачила у видінні як статуя 
Богородиці посміхнулась до неї, і в той момент вона одужала.

Тереза Мартен у тринадцятому році
Наступного року, деякі ознаки хвороби повернулись коли «третя

т
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мама» її сестра Марія теж стала кармеліткою. Однак знову все минулось 
раптово на Різдво 1886 року. З того часу Тереза набула твердої рішучості 
подолати всі перешкоди і теж стати кармеліткою. Зміну характеру, вона 
пов'язувала із початком приймання Святого Причастя, котре почало по 
новому формувати її характер. Оскільки в такому ранньому віці до 
монастиря не приймали, Тереза скористалась поїздкою в Рим, щоб 
попросити для себе виняток із правил особисто у папи. Після його згоди,

Тереза Мартен вступила до монастиря босих кармеліток в Лізіє. Вона 
отримує ім'я Тереза Дитяти Ісуса і Святого Лиця та з ентузіазмом приймає 
всі умови нового життя. Її наступним серйозним випробуванням стала 
новина про серйозну хворобу батька. Тереза посилила свої духовні 
практики та посвячення. Після смерті батька Луї, вступає до кармеліток і 
Селіна.

Після багатьох років пошуків,Тереня приходить до дитинячої 
духовності, котра базується на розумінні батьківства Бога, яке є 
милосердною любов'ю вираженою і втіленою в Ісусі Христі, згідно зі 
словами Ісуса: «Якщо не станете як діти не ввійдете в царство небесне». Її 
сестра Павліна — настоятелька мати Агнес доручила їй записувати 
спогади з дитинства і подальшого життя, котрі згодом лягли в основу 
книги «Історія однієї душі».

Була завсіди хворовита, але Тереня завсіди була спокійна, усміхнена. В 
неї починає розвиватись туберкульоз. Але в усьому тому Тереза зберігала 
спокій та посмішку, чим підтримувала співсестер-монахинь, вражених 
хворобою такої молодої сестри. Тоді вона промовляє слова, що потім 
стануть знаменитими. «Після смерті я проведу Небо на землі, аж до кінця 
світу допомагаючи душам». Померла 30 вересня 1897 року, у 24 річному 
віці .

Її сестра Павліна, також кармелітка, видала записки Терені 1898 року 
під наголовком "Історія одної Душі". Дня 17 травня 1925 Папа Пій ХІ 
канонізував її і той самий папа проголосив її патронкою Католицьких 
Місій. 1927 року, Папа Іван Павло ІІ проголосив Тереню докторкою Церкви 
дня 19 жовтня 1997. Папа Венедикт ХУІ, дня 1 жовтна 2007 року пригадав, 
що "Тереса з Лізіє, не вийшовши ніколи з Кармелю (...) жила в свій спосіб 
правдивим духом місіонерським (. . .) передаючи для світу нову дорогу 
святості, і вона заслужила собі на титул докторки Церкви. Від Пія ХІ аж 
посьогодні, всі папи завсіди пригадували на одність між молитвою і 
місійними працями в Церкві, чого Тереня є прекрасним прикладом і 
заохотою для усіх католиків.
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Santos do Mês
Santa Teresinha do Menino Jesus -  1 outubro

Nasceu e m  A leço n , França,2  
d e  ja n e iro  d e  187 3 . Faleceu em  
Lisieux, 30  d e  s e te m b ro  d e  1897 .
Foi u m a relig iosa ca rm e lita  fra n 
cesa e D o u to ra  da Igre ja . É 
c o n h ec id a  co m o  Santa Teresa do  
M e n in o  Jesus e da Santa Face ou, 
p o p u la rm e n te , Santa Teresinha.

Filha d e  Louis M a rtin  e Z é lie  
G uérin . Q u a n d o  nasceu, era  
m u ito  fra n z in a  e d o e n te  e, d esd e  
o n as c im en to , ex ig ia  m u ito s  
cu idad os. Aos dois anos d e  
id ad e , Teresa já  te m  na sua ide ia  
seg u ir a v id a  re lig iosa para  
g ra n d e  a leg ria  da sua m ãe.

Em ag o s to  d e  187 6 , sua m ãe  
to m a  c o n h e c im e n to  d e  q u e  p ad ece  d e  câncer. Q u a n d o  esta fa lece , seu 
pai m u d a -s e  com  as q u a tro  filhas para Lisieux e m  1877 .

A m o rte  da sua m ãe , q u a n d o  ela tin h a  ap e n as  q u a tro  anos, fez  com  
q u e  ela se ap egasse  a sua irm ã Paulina, q u e  e le g e u  para sua "segunda  
mãe". A  e n tra d a  dessa irm ã no C arm elo , fez  a jo v e m  Thérèse, ado ecer. 
C u rada  pela  'V irg e m  d o  Sorriso, im a g e m  da Im a cu lad a  C o nce ição  por  
q u e m  seus pais t in h a m  afe ição , to m o u  u m a  fo r te  reso lução  d e  e n tra r  
para o C arm elo .

Foi a lu n a  no C o lég io  fe m in in o  da A b ad ia  das M o n jas  B e n ed itin as  d e  
Lisieux e lá p e rm a n e c e u  p o r c inco  anos, p a rtic ip a n d o  da C o n g reg aç ão  
M a ria n a  para m oças. P orém , apó s  sofrer m u itas  h u m ilh açõ es , saiu do  
C o lég io  e passou a receb er au las particu la res .

Q uase ao  c o m p le ta r  q u a to rz e  anos, no N ata l d e  1886 , Teresa passa 
p o r um a e xp eriên c ia  q u e  ch a m o u  d e  "N o ite  da m in h a  conversão". Ao  
v o lta r  da M issa e p ro cu ra r seus p resentes, p e rc e b e  q u e  seu pai se a b o r
rece p o r ela a p re s e n ta r c o m p o rta m e n to  in fa n til. A  m e n in a  d e c id e  
e n tã o  a ren u n c ia r a in fânc ia  e to m a  o a c o n te c id o  co m o  um  sinal insp ira 
d o r d e  força e c o ra g e m  para o porvir.
Місіонар - число 10 Стор. 16 Жовтень - 2016



Santos do Mês
Santa Teresinha do Menino Jesus -  1 outubro

Seis m eses dep o is , Teresa d e c id e  q u e  q u e r  e n tra r  para o C arm e lo  
(O rd e m  das C arm elitas  D escalças). C o m o  a p ou ca  id a d e  a im p e d e , é 
levada  p o r fam ilia res , em  n o v e m b ro  d e  1 8 8 7 , para um a a u d iên c ia  co m  o 
Papa, em  R om a, para p e d ir  a exceção  ao Papa Leão X III, co n tra  a v o n ta d e  
d o  e n tã o  Bispo d e  Lisieux. Em abril d o  an o  se g u in te  é f in a lm e n te  ace ita . 
C o n ced id a  a au to riza ç ã o  ingressou em  9 d e  abril d e  1 8 8 8  e to m o u  o 
n o m e  d e  Thérèse  d e  l'E n fant Jesus.

Fez sua profissão re lig iosa, em  8  d e  s e te m b ro  d e  189 0 , e to m o u  o 
n o m e  d e  Th érèse  d e  l'E n fan t Jesus e t d e  la S a in te  Face, m as fico u  c o n h e 
cida após sua m o rte  c o m o  Thérèse  d e  Lisieux.

A pós seis anos na o rd e m , e m  18 9 4 , Teresa insp irada  nas palavras  
d e  um  pad re , a d o ta  a "P eq uena Via", um  c a m in h o  p e q u e n o  e reto  para  
a san tid ad e , q u e  consiste  s im p le s m e n te  em  se e n tre g a r  ao a m o r de  
Jesus Cristo, para q u e  Ele c o n d u za  p e lo  cam in h o .

M o rre u  em  3 0  d e  s e te m b ro  d e  189 7 , co m  ap en as  24  anos. Disse, na 
m a n h ã  d e  sua m o rte : "eu não m e  a rre p e n d o  d e  te r  m e  a b a n d o n a d o  ao  
am or", e na im in ê n c ia  d e  sua m o rte  disse às relig iosas q u e  es tavam  à sua 
vo lta : "Farei cair u m a chu va  d e  rosas sobre  o m undo!". N o d ia  4  d e  o u tu 
bro d e  189 7 , fo i s e p u lta d a  no c e m ité rio  d e  Lisieux.

Teresa escreveu três m an u scrito s  : c h a m a d o  m an u s crito  A  no a n o  de  
189 5 , a u to b io g ra fia  escrita a m a n d o  d e  sua irm ã Paulina, m a d re  A gnese; 
m an u scrito  B no a n o  1897; m an u s crito  C. Existe g ra n d e  n ú m e ro  de  
cartas env iad as  à fa m ilia  e 5 4  poesias q u e  com p ô s .

A  sua irm ã , Paulina, ta m b é m  c a rm e lita , p u b lico u  em  1 8 9 8  os escri
tos d e  Santa  Teres inha, in titu la d o s  "H istória  d e  um a alm a". N o dia 17  de  
m aio  d e  192 5 , Teres inha foi c a n o n iza d a  p e lo  Papa Pio XI. O  m esm o  Papa  
a dec la ra  P atrona U niversal das M issões C atólicas em  1 9 2 7 . O  Papa João  
Paulo II a dec lara  D o u to ra  da Ig re ja  no d ia  19 d e  o u tu b ro  d e  1997 .

Em carta  to rn a d a  p ú b lica  em  1 d e  o u tu b ro  d e  2 0 0 7 , o Papa B ento  
XVI recordo u  q u e  "Teresa d e  Lisieux, sem  h aver saído d e  seu C arm elo , 
v iveu  à sua m an e ira , um  a u tê n tic o  esp írito  m issionário , o fe re c e n d o  ao  
m u n d o  u m a nova via esp iritu a l e lhe co n c e d e u  o t ítu lo  d e  D o u to ra  da  
Ig reja . D esd e  Pio XI a té  os nossos dias, os Papas não  tê m  d e ix a d o  de  
recordar os laços e n tre  oração , ca rid a d e  e ação  na m issão da Igreja."

Seu d ia  é c e le b ra d o  pe la  Igere ja  em  1 d e  o u tu b ro
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Вічная Пам'ять
П о с м е р т н і  З г а д к и

f  Ademetrio Ivankio

Nasceu no dia 19 de novembro de 1929 em Colônia Marcelino.
Filho de Paulo Ivankio e Antonia Ianovski Ivankio. Viveu com os 
pais, trabalhou na agricultura, casou-se com a Sra. Tecla Baran em 28 
de maio de 1955, tiveram cinco filhos e uma filha: Irineu, casado 
com Josefa Assunik, José, casado com Lucia Siedeliski, Onofre, 
casado com Kleo Layne Vodzik, Eliseu, solteiro, falecido com 24 
anos de idade em um acidente de trânsito, Padre Sergio (OSBM), 
ordenado em 30 de maio de 2004 na igreja Santíssima Trindade, na 
Colônia Marcelino, Maria Jucelia, casada com Ejumar Fontes.

Tiveram seis netos, quatro netas e uma bisneta. Seu 2° neto, filho de Irineu, faleceu 
aos 9 anos de idade em um acidente de transito no dia 21 de março de 1997. Seu 1° neto, 
também filho de Irineu, faleceu aos 28 anos de idade devido à complicações causadas por 
malária, no dia 16 de maio de 2011. Sua primeira bisneta, filha do 1° neto, nasceu 17 dias 
após o falicemento do pai.

Papai e mamãe, fervorosos na fé, fizeram de suas vidas uma oferta dedicada ao 
serviço da família, da comunidade e ao amor a Deus. Participavam na igreja Santissima 
Trindade, na Colônia Marcelino.

Para criar seus filhos tiveram poucas dificuldades, apesar dos momentos difíceis 
com a perda de seu filho e dos netos, mas nunca perderam a fé e a coragem de acreditar 
naquele que deu a vida por nós: Cristo.

O papai sempre cultivou uma profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus e 
participava do Apostolado da Oração, das novenas, Moleben, e das Divinas Liturgias 
sempre estava acompanhado da família. Assim, vivia a sua religiosidade, nos ensinando, 
demonstrando e cultivando o dom da oração para manter sempre viva a chama da fé na 
sua família e na comunidade. Sempre se dedicou em participar, compartilhar e trabalhar 
na Comunidade e na Igreja, principalmente nas tradicionais Festas da igreja.

Papai além de ser lavrador, era pedreiro, carpinteiro e ferreiro. Construiu uma 
máquina para malhar trigo para os amigos e conhecidos e tinha uma grande habilidade na 
fabricação de violinos, o qual também aprendeu a tocar, pois tinha muito gosto pela 
música.

Tinha quatro irmãos e oito irmãs. Destas oito irmãs, três se dedicaram à vocação da 
congregação religiosa SMI: Irmã Vasselena, que vive na França, Irmã Bernarda, atual
mente em Prudentópolis/PR e Irmã Virginia, em Roncador/PR.

Ademétrio e Tecla comemoraram o jubileu de ouro de vida matrimonial no dia 29 de 
maio de 2005. Estavam em festa. E juntamente com os parentes e amigos se uniram para 
celebrar os 50 anos de vida matrimonial, motivo de orgulho para todos nós, seus descen
dentes. A união do papai e mamãe foi sempre um verdadeiro exemplo de amor e de fé para 
seus filhos, filha, genro, noras, netos e netas.
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Пам'ять

Quando o papai era adolescente, passou por uma grave cirurgia pulmonar, devido à 
uma forte pneumonia. Em 1975, teve outra pneumonia, ficando internado por vários dias 
no hospital de São José dos Pinhais. Aos 86 anos de idade, novamente contraiu uma pneu
monia, desta vez gerando mais complicações à saude, como demência senil profunda e 
paralisação dos rins. Ficou internado por 16 dias no Hospital do Idoso em Curitiba, 
quando no dia 10 de março de 2016, às 15h:50min, Jesus o chamou para a vida eterna.

Querido papai, você partiu em meio a tantas vivências, deixou para traz saudades, 
planos, sonhos, dedicação, humildade e tantas amizades conquistadas.

Desempenhou fortemente o seu papel aqui na Terra. Foi um homem guerreiro, 
demonstrou coragem, força, afeto e muita alegria que contagiava todos ao seu redor.

Partiu para o descanso, cumpriu seus afazeres neste plano, agora continua em outro 
lugar e com certeza, não deixará de olhar por aqueles que ficaram. Deus quis assim, e hoje 
você se encontra em uma dimensão muito maior e melhor, onde brilha como uma estrela 
no céu.

Os nossos sinceros agradecimentos a todas as pessoas da comunidade, às Servas de 
Maria Imaculada, aos parentes e vizinhos, pelas orações e palavras de conforto neste 
momento tão difícil. Agradecimentos também às pessoas que deram tanto apoio e 
rezaram o terço até o 7° dia na casa da família.

Agradecimentos ao Pe. Edison Luiz Boiko da Paroquia Santa Ana do Pinheirinho, 
pelas várias visitas com os sacramentos, as orações na residencia do seu filho Irineu e no 
Hospital com eucaristia e unção dos enfermos, pela presença no dia do velório, pelas 
palavras de conforto e as orações de Parastás e Panaheda.

Agradecemos a presença dos Padres da OSBM na residência, pelas orações de 
Panaheda e Moleben do Sagrado Coração de Jesus e Missa de Corpo Presente até o 
momento do sepultamento: Pe. Sergio Ivankio, Pe. Mateus Krefer, Pe. Efrem Krefer, Pe. 
Arcenio Krefer, Pe. Paulo Serbai, Pe. Geraldo Daciuk, Pe. Antonio Roik, Dionizio 
Horbuch, Pe. Mario Marinhuk, Pe. Teodoro Hanisch, Pe. Emerson Spak. Seminaristas: 
Marcos Smiloski, Lucas Lupepsa e Juliano Sluminski. E na celebração de sétimo dia aos 
Padres Sérgio Ivankio e Arcenio Krefer.

Sepultamos o corpo de quem muito amamos, mas não o espírito. 
Sepultamos as mãos, mas não as obras.
Sepultamos os pés, mas não os passos.
Sepultamos o coração, mas não os sentimentos.
Hoje não damos adeus definitivo, mas simplesmente dizemos: Até breve! 

Eternas saudades -  Вічна Пам'ять

Seu filho Irineu Ivankio
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t  Josafat Makohin

Nosso pai era um homem terno. Gostávamos de estar com ele.
Se pudéssemos prolongar o tempo das conversas, das histórias, de 
tantos entardeceres e infância regada a exemplos. Gentileza natural 
nascida na crença de que o outro merece sempre o nosso melhor.

Calvários doloridos do nosso pai. Trabalhou firme; com perse
verança e muita insistência para ajudar os pais. Ele sempre foi traba
lhador, saiu cedo de casa, foi para o exercito e depois com a coragem 
de um jovem deixou a casa paterna e veio para Roncador, comprou 
um sítio com o tempo, ali plantava a sua roça, criava seus porcos.
Gostava da terra, plantava e colhia seu sustento.

Não teve oportunidade de estudar, porém, estudou a alma humana, com tamanha 
delicadeza e paciência que compreendia que o outro merece ser respeitado. Nosso pai era 
profundamente religioso, gostava das coisas sagradas. Via-o rezar silenciosamente senta
do em sua cadeira. Uma das lembranças mais lindas que tenho dele é vendo-o rezar, quer 
na igreja ou mesmo em casa, queria saber o que ele pedia a Deus, em oração. Compreendi 
que a oração para ele, era deixar o coração ir. Dizia: "Deus escuta o nosso coração". O Pai 
era membro do Apostolado de Oração. O coração é que sente, o coração é que dói, é o 
coração que faz bem, o coração da força para prosseguir.

Por longos anos foi membro da comissão da Capela de Estivas, igreja Imaculada 
Conceição. Durante vários anos levou o falecido Padre Benedito Melnek para as capelas 
para celebrar a missa e benção das casas. Gostava das celebrações eucarísticas.

Seu Josaphat, casado com a senhora Veronica Hlatchuk Makohim, viveram juntos 
mais de 56 anos e que juntamente com o filho Lauro acompanhou, cuidou e serviu até o 
último momento. Tiveram 9 filhos: Mario, Luiza, Paulo, Lauro Afonso, Ana, Maria 
Lucia, Ambrósio, Josefate e Marcia Cristina. Nosso pai, tem uma irmã religiosa na 
Congregação das Irmãs Catequistas de Santa Ana, a Irmã Atanasia (Maria) Makohim.

A vida dura o deixou enfermo por mais de dois anos, víamos uma tristeza nele, na 
cama e dependendo de outros, pois a doença o impediu de partilhar, de construir novos 
sonhos. Queria trabalhar, gostava da vida. Véspera de Corpus Christi, esperando visitas 
para o dia santo, a partida; dolorosa partida. Rápida como ele queria, sem ninguém perce
ber. Difícil para aqueles que se alimentavam da sua ternura. A providência, foi sepultado 
no dia de Corpus Christi. O nosso pai sempre recebeu a assistência espiritual dos Padres 
da Paróquia São Nicolau de Roncador, aos quais a família é muito grata.

Nosso pai é um exemplo que se molda. Todos tem sua história. Alguns sofreram com 
a sua ausência, seus estranhamentos, pouco amoroso, porém o amor é o elo sem o qual a 
família não funciona. Mesmo compreendendo seus erros, nós podemos saborear seus 
acertos. Às vezes nós, os filhos, lamentamos os erros ou a frieza de nosso pai. Mas bons 
momentos também ocorreram, cheios de afetos que a memoria não vai abandonar.

O sentimento da falta do pai, é um indicativo de que há o desejo, que estivesse
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presente. Ele sonhava que seus filhos crescessem na vida, no caráter, nos sonhos e 
construíssem um mundo melhor, de serem pessoas do bem. Tenho certeza que nos 
compreendia e se alegrava com as nossas conquistas. Nosso Pai era uma presença que 
acalmava e alimentava a vida dos seus filhos. Sei que devemos nos alimentar sempre na 
memória do que ele nos ensinou.

Enviado por Verônica Makohim.

f  ROSA DEMETRIO HUNKA

* 28. 08.1923 +27.02.2016

Nasceu no dia 28 de agosto de 1923 em Iracema -  município de 
Itaiópolis SC. Filha de João e Estefânia Demetriv. Faleceu dia 27 de 
fevereiro de 2016, aos 92 anos de idade no hospital São Vicente de 
Paula em Mafra SC. O seu velório foi realizado na Capela Mortuária 
de Iracema com a presença de familiares, vizinhos, padres, irmãs 
Servas de Maria Imaculada, estudantes basilanos e amigos.

Rosa foi casada com José Hunka (falecido em 2011). Viveram 
67 anos de vida matrimonial. Deste matrimonio tiveram 5 filhos:
Irineu, Lidia ( casada com Antônio Hadada), Dorotéia, Lauro e o 
padre Gregório.

Rosa e José viveram a sua vida matrimonial na Colônia Becker, localidade perten
cente à paróquia Sagrada Família de Iracema. Durante muitos anos participaram nas 
celebrações na igreja Matriz Sagrada Família de Iracema. Nos últimos anos mais na 
Capela Assunção de Nossa Senhora na Colônia Becker.

Rosa participava ativamente nas Santas Missas, Novenas no mês de maio, Vias - 
sacras e terços na igreja. Principalmente aos domingos e dias santificados não deixava de 
ir à Santa Missa e receber os sacramentos. Foi zeladora e membra do apostolado de 
oração. Rezava o terço todos os dias. A oração era inesquecível em sua vida cristã. Foi 
firme na fé, exemplo excelente de mãe criando seus filhos com sabedoria dentro dos 
ensinamentos cristãos. Fazia leituras espirituais, religiosas, dentre elas, lia sempre o 
missionário.

Rosa hospedava os padres e irmãs muitas vezes que atendiam a comunidade ou por 
ocasião das visitas as famílias. Nos últimos anos, por causa da sua fragilidade, o Pe. Boni
fácio Zaluski, OSBM fazia o atendimento espiritual em sua casa. Nossa gratidão ao 
padre. Recebeu a Unção dos Enfermos do padre Edison Boiko em Curitiba e nos últimos 
dias de sua vida recebeu a Unção dos Enfermos e a santa comunhão do padre Sinésio 
Stachiv, em sua casa.

A Santa Missa e panaheda de corpo presente na paróquia Sagrada Família de Irace-
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Ü я т ь
Посмертні Згадки

ma foi celebrada pelo Arcebispo e Metropolita D. Volodemer Koubetch, OSBM e conce- 
lebrada pelos padres: Antônio Royk Sobrinho, OSBM -  Provincial dos PP. Basilianos. 
Gregório Hunka, OSBM -  seu filho, Eleutério Dmetriv, OSBM -  seu irmão. Francisco 
Kochmanski, OSBM -  Superior do Mosteiro de Iracema. Sérgio Iwantchuk, OSBM -  
Pároco. Bonifácio Zaluski, OSBM. Pedro Novochadla, OSBM e Melécio Kraitczi, 
OSBM.

A família agradece ao Arcebispo e Metropolita Dom Volodemer Koubetch, OSBM e 
aos padres pela celebração da Divina Liturgia e orações. Agradecemos ao Pe. Provincial 
Antônio Royk, OSBM e ao Pe. Bonifácio pelas palavras de conforto à família enlutada.

Agradecemos também as Irmãs Servas de Maria Imaculada, ao diác. Elton E. 
Wonsik, OSBM, aos irmãos Jonas Chupel, OSBM, Osvaldo Vasselkoski, OSBM e aos 
estudantes do Seminário São Basílio de Curitiba. A todos familiares, vizinhos e amigos 
que se fizeram presentes expressamos o nosso muito obrigado.

Rosa -  mãe, avó, bisavó, professora, zeladora do apostolado, trabalhadora incansá
vel no lar e na lavoura -  nossa gratidão pelo exemplo de vida cristã, humildade, perseve
rança, oração e vida espiritual. Fica na memória de toda a família a sua inesquecível 
figura, esta é a maior riqueza -  herança que nos deixastes.

Partiu para eternidade nossa mãe querida Rosa. Deixando muita saudade para os 
seus 5 filhos, 1 genro, 4 netos e 3 bisnetos.

Deus lhe conceda o descanso eterno, para nós que ficamos vamos seguir o seu exem
plo de vida até nos reencontramos na casa do Pai-Deus.

ETERNA MEMÓRIA! A Família.

f  Emília Czuika Painko

* 28-10-1932 + 04-08-2016
“A vida me ensinou dizer adeus as pessoas que amo, sem 

tirá-las do coração”
Emília Czuika Painko nasceu em 28 de outubro de 1932, 

porém documentada em 13 de março de 1933. Nasceu e 
sempre morou na localidade de Costa Carvalho, munícipio de 
Itaiopolis, SC.

Filha de João Czuika e Catarina Deki Czuika, tinha 6 
irmãos: 3 irmãs vivas; Eugênia, Anastácia e Nádia, e 3 já  
falecidos; José, Eva e Bohdano.

No ano de 1962, casou-se com Miguel Painko, tiveram duas filhas Alaides 
Terezinha casada com Alciomar Sidnei Grein e Mônica casada com Antônio 
Marcos Padilha. Teve dois netos: Adriane de Fatima Grein e Alessandro José 
Grein.
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Em 2001, enfrentou um câncer e foi curada, mas teve que usar bolsa de 
colostomia para o resto da vida. Emilia ficou viúva em 2004.

Baba Emflia tinha diabetes há 25 anos e em abril de 2015, foi diagnosticada 
com o mal de Parkinson, o qual fez com que ela fosse ficando fraca, e permane
cendo a maior parte do dia na cama.

No dia 2 de agosto de 2016, nossa querida Emflia passou mal e foi levada ao 
hospital municipal de Itaiópolis e diagnosticada com água no pulmão e transferi
da para a UTI do hospital regional São Vicente de Paula de Mafra, onde faleceu 
no dia 04 de agosto aos 83 anos de idade em decorrência de insuficiência renal, 
acidose metabólica, pancreatite aguda e choque cardiogênico.

Seu corpo foi velado em sua residência na localidade de Costa Carvalho, seu 
sepultamento ocorreu no dia 05 de agosto, com missa de corpo presente celebrada 
as 16 horas pelo padre Cinézio na igreja São Miguel Arcanjo e sepultada no cemi
tério da mesma localidade. E a missa de sétimo dia celebrada no dia 12 de agosto.

Baba Emflia era muito católica, era vice-presidente do apostolado da oração, 
quando mais nova sempre participava da igreja, cantando e ajudando no que era 
preciso, depois de mais idade ia sempre as missas, todos os dias assistia o terço 
às 18 horas e fazia as suas demais orações. Após não poder mais ir a igreja, 
porque não tinha força, recebia sempre a comunhão em sua casa das mãos dos 
padres Eleutério e Cinézio o qual fez também a unção dos enfermos. Já na UTI 
recebeu a comunhão do padre Jaime. Ensinou seus dois netos a rezar em ucrania- 
no.

Queremos agradecer a todas as pessoas pelas palavras pelas orações, e 
palavras de conforto nesta hora de dor e sofrimento, e ao padre Cinézio pelas 
palavras na missa de corpo presente e de sétimo dia.

A famflia.

t  Nicolau Deneka

Nicolau Deneka nasceu em 05 de setembro de 1928 na 
Linha Cândido de Abreu, no municfpio de Paulo Frontin/PR 
e faleceu em 01 de agosto de 2016 em Curitiba. Filho de 
Maxemino e Catharina Deneka, imigrantes ucranianos 
vindos na década de 20 para o Brasil.

Foi para Mallet estudar e ser aprendiz de marceneiro, 
até ser chamado para trabalhar com seu primo Iaroslau 
Baraniuk, aos 16 anos de idade, em Curitiba, como comer-
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ciante. Desenvolveu uma habilidade única de comerciante e posteriormente 
tornou-se autônomo, vindo a trabalhar na Feira Livre e Mercado Municipal de 
Curitiba por 35 anos. Nessa mesma cidade, cumpriu seus deveres militares. Em 
1953 casou-se com Odarka Melnik, com a qual teve 10 filhos: José Irinei, Teresa, 
Luiz, Rafael, Isidoro, Sonia, Valdemiro, Marilene, Paulo e Alexandre.

Tinha enorme prazer em criar animais e cuidar da plantação, mantinha sua 
essência da lavoura. Sempre com um sorriso no rosto, passava suas tardes em 
companhia de sua esposa e família, tomando seu chimarrão e contando histórias.

Membro do apostolado de oração, colaborador e co-fundador na construção 
da Paróquia Ucraniana N. Sra Auxiliadora, ex-presidente da paróquia, Sócio 
Benemérito da Sociedade Ucraniana do Brasil, colaborador da fundação do Salão 
Paroquial da Nossa Senhora Auxiliadora, fundador do Grupo Escoteiro Marumbi, 
anexo a Igreja. Devoto participante da Igreja, assim como sua família o ensinou. 
Sempre foi um membro assíduo da Paróquia, gostava de ajudar nas celebrações, 
estar sempre próximo ao altar e levar seus familiares para vivenciarem os ensina
mentos de Cristo. Ensinou aos seus filhos a importância da prática religiosa e 
manteve as orações como parte do seu dia-a-dia.

Nicolau deixa sua família aos 87 anos, destes 63 anos de casamento, com 15 
netos e 2 bisnetos. Os dias ficaram mais tristes sem Nicolau, porque sua presença 
tornava a vida de todos melhor. Agora resta a saudade que há de ser tão suave e 
agradável quanto seu sorriso. Um grande pai, sempre zelou por seus filhos, netos 
e bisnetos, tratando-os com muito amor e carinho, valorizando os princípios da 
família, da fé e da Igreja. Exemplo de honestidade, simplicidade, alegria, genero
sidade e perseverança para sua família e amigos, sua presença será eternamente 
lembrada.

Sua família agradece todas as manifestações de carinho, solidariedade e 
preces recebidas, em especial: Pe. Elias Marinhuk, Pe. Mario Marinhuk, Pe. 
Sergio Iwantschuk e Pe. Eufrem Krefer; as Irmãs Servas de Maria Imaculada; a 
Congregação das Irmãs Franciscanas de São José; aos estudantes do Seminário 
Maior São Basílio Magno. Gratidão aos paroquianos, familiares e amigos que 
visitaram o Nicolau durante a enfermidade, estiveram presentes no velório, aos 
que mesmo distantes enviaram mensagens de apoio, que trouxeram conforto 
nesse momento de despedida.

“Dai-lhe Senhor em felicidade no Céu o que ele nos deu em ternura na 
Terra.”

Família Deneka
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