
Редакційне
Різдво -  запевнення гідности людини

Кожного року, в грудні, переж иваємо емоції святкування Різдва 
Христового: стаєнка, ялинка, дарунки, приокраси, відвідини,
святкування... А ле для християнина не вистачить звуж увати Різдво 
Х ристове тільки до тих символів. П отрібно ш укати його глибокого 
значення.

Те, щ о святкується в Р іздві йде багато дальш е й  глибш е ніж  
фольклор. Й деться про ф ундам ентальну подію  в історії людства.

Знаємо зі Святого П исьма, щ о при створенні, лю дина була 
п іднесена до гідности Бож ої дитини. А ле, зам ість утвердитися в тому 
стані, ведена гордістю , воліла сказати Н і для Бога. В наслідок, 
втратила т і перш і дари. А ле Творець, зам ість покарати й  залиш ити 
лю дину в том у стані який вона сама собі вибрала, прийняв лю дську 
природу, став чоловіком, щ об зробити з лю дсьької м ізерії і смерти, 
канал-дорогу до відновлення її гідності. С тавш и лю диною , Б ог наново 
створив лю дство в спосіб  щ е більш е чудовий ніж  як  тоді коли її 
створив, бо злука Бога з лю дською  буденщ иною освятила її, надала 
для неї щ е більш у гідність як  ту, щ о вона отрим ала в створенні.

Д авні християни поясню вали цей факт наступним  порівнянням: 
коли вогонь пройме залізо, залізо стане вогняне, майж е сам  вогонь, 
який  в нього увійш ов. Так, коли Б ог увійш ов в лю дську буденність, 
освятив її в чудовий спосіб, дозволив їй  спілкуватися з ж иттям  самого 
Бога, так  як  вогонь перетворю є залізо у  себе. Стаю чи Сином 
лю дським, С ин Бож ий надав для лю дини Бож у гідність.Таке є 
значення Р іздва Х ристового.

Каже П апа Св. Л ев В еликий (+ 461): “Господь, у  народженні, 
стався наш им  тілом, 
щ об так  ми стали 
тілом  Бож им через 
відродж ення в
Х ристі” .
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Editorial
Mensagem do Natal -  dignidade do homem

Em  dezem bro, revivem os as em o
ções da celebração do Natal: presépio, 
árvore de N atal, presentes, enfeites, 
visitas, festas... M as ao cristão não basta 
contem plar e reduzir o N atal só a esses 
sím bolos folclóricos. D eve-se procurar o 
sentido profundo deste grandioso m isté
rio.

O que celebram os no N atal vai 
m uito além  do folclore; trata-se de um  
evento fundam ental na  história  da hum a
nidade.

D iz nos a E scritura que o hom em  na 
criação foi elevado à  dignidade de filho 
de Deus. M as, ao invés de confirm ar-se 
neste estado, m ovido pela  soberba, optou 
pelo  N ão. Em  consequência, perdeu  os dons originais. O Criador, ao invés 
de castigar definitivam ente a desobediência, assum iu a natureza hum ana, 
tom ou-se hom em  verdadeiro, a  fim  de fazer da própria m iséria  física e da 
m orte do hom em  o canal para  a  recuperação da dignidade do hom em . 
R ecriou-o assim , de m aneira m ais estupenda do que criou, pois o contato de 
D eus com  o cotidiano da existência hum ana não pode deixar de consagrá- 
-la, com unicando lhe um a dignidade ainda m aior do que aquela que os 
prim eiros pais perderam .

Os antigos cristãos ilustravam  o fato com  a seguinte im agem : quando o 
fogo penetra em  um a barra de ferro, tom a-se ígnea, o ferro tom a-se incan
descente com o o fogo que nele entrou. A ssim , quando D eus entrou no 
cotidiano do hom em , santificou-o de m aneira inédita, fazendo-o com ungar 
com  a própria v ida de D eus, com o o ferro com unga com  o fogo. Fazendo-se 
F ilho do hom em , o F ilho de D eus deu ao hom em  a dignidade de Deus. Tal 
é o sentido do N atal.

S. Leão M agno (+461) diz: “O Senhor se tom ou  carne nossa, nascendo, 
para  que nos tom ássem os seu corpo, renascendo” .



Загальне Намірення А. М.
Щоб кожна країна зробила конечні кроки, щоб 

забезпечити для молоді майбутність пріорітетом, 
головно тих які більше терплят.

Коли думаємо про слово молодь, багато є  характеристик, які 
мож уть випливати в наш ій свідомості. М и можемо говорити про 
гумор, енергію , волю , впевненість у  майбутньому, добрий 
університет, на цьом у етапі невинність дитини вже не існує, том у що, 
починає проявлятися обов’язки. Бути молодим - це ф аза життя, яка 
потребує підтримку, оскільки лю дина ш укає щ ось інш е, щ о може 
зробити здоровим дорослим , чи то емоційно, чи  фізично, чи  духовно. 
А ле аналізую чи це, щ о відбувається? Ч и  бачимо публічну політику як  
засіб підтримки, підтримання, гарантування їх  у  майбутньому? Не 
лиш е тут, у  Бразилії, здається, щ о існує певна відсутність інтересу та  
стурбованості майбутнім  молодих людей, а  й  на Глобальному рівні. 
Щ о влада робить? У  найбідніш их країнах молоді лю ди не вмію ть 
читати, вони не мож уть написати власні імена, не каж учи вже про 
велику картину насильства в цих місцях. Залиш ається питання: як  
бути цілеспрям ованою  молодою  лю диною  в такого великого тиску? 
Конкуренція із зовніш нім  світом є великою  і найчастіш е 
несправедливою , оскільки все зроблено для того, щ об втягнути їх  у  
світ наркотиків, проституції та  злочинності.

Бож а воля є щ об гідність були для кожного, і це м ає дати також 
уряд кожної країни. Ц ерква робить чудову роботу щ об помогти 
молоді, але терм іновості допомоги уряду не м ож на виклю чити. У  
світі, який  важко впоратися з такою  кількістю  втрат, Ц ерква
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Intenção Universal
по-особливому, а  уряди, насправді, займаю ть важ ливіш е м ісце в 
соціальном у контексті, оскільки освіта  наш ої молоді м ає велике 
значення, це не варіант, а  обов'язок, бо майбутнє суспільства 
визначатиметься молоддю , яку  м и м аємо сьогодні, якщ о воно 
сформоване на добро, у  нас будуть добрі гром адяни та  добре 
суспільство, інакш е це навіть не потрібно описувати.

М олімося цього м ісяця, щ об наш а молодь була витриманою , 
освіченою , щ об світ насильства, крадіж ок не був для них вибором 
через відсутність школи, щ об зош ит зайняв м ісце зброї і щ об уряди 
світу надали їм  перевагу просувати єдності та  сприяння інтеграції в 
суспільстві для забезпечення кращ ого майбутнього. Н астав час бачити 
так  як  Ісус бачив, говорити слів заохочення, використати капітал для 
проектів вклю чення, дотягнутися і посм іхнутися там , де присутній 
плач і безнадія.

О. С тефан Вонсік, ЧСВ В

Para que cada país tome as medidas necessárias para 
fazer do futuro dos mais jovens uma prioridade, sobretudo 
daqueles que estão a sofrer.

Q uando param os e pensam os na  palavra jovem  m uitas são as caracte
rísticas que podem  bro tar em  nossa consciência. Podem os falar em  hum or, 
energia, vontade, certeza de u m  futuro longo pela  frente, um a boa universi
dade, nessa fase a inocência da criança de algum  tem po atrás é deixada, as 
responsabilidades com eçam  a surgir. Ser jo v em  é um a fase da v ida que 
m erece apoio, pois busca algo m ais que o possa tom ar um  adulto saudável 
em ocional, física e espiritualm ente. M as analisando é isso que acontece? 
Será que vem os as políticas públicas com o m eios de apoio, de sustento, de 
garantia de futuro a eles? E  não som ente aqui no Brasil, que parece haver 
um  certo desinteresse e despreocupação com  o futuro do jovem , m as 
tam bém  em  nível global. O  que estão fazendo as autoridades? N os países 
m ais pobres, jovens estão sem  saber ler, não sabem  escrever o próprio 
nom e, sem  contar tam bém  com  o grande quadro de violência que é sentido 
nesses lugares. A  pergunta que fica é: com o ser um  jo v em  com  propósito 
em  m eio a tantas p ressões? A  concorrência com  o m undo lá fora é grande e,
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Intenção Universal

na  m aioria  das vezes, desleal, pois tudo é colocado de form a a  atraí-los para  
o m undo das drogas, da prostituição e do crim e.

A  vontade de D eus é que todos tenham  dignidade, e ela deve ser ofere
cida tam bém  pelo  governo de cada país. A  Igreja vem  realizando um  belo 
trabalho em  favorecim ento e engajam ento do jovem , porém  a urgência da 
assistência governam ental não pode ser descartada. N um  m undo tão difícil 
de lidar, com  tantas perdas, a Igreja de m aneira especial e os governos, de 
fato vem  ocupar um  espaço im portante no contexto social, visto  que a 
educação dos nossos jovens é algo de grande relevância, não é opção é 
dever, pois o futuro da sociedade será determ inado pela  juven tude que 
tem os hoje, se ela  for form ada para  o bem  terem os bons cidadãos e um a boa 
sociedade, caso contrário, não é preciso nem  descrever.

Rezem os neste m ês para  que nossos jovens sejam  sustentados, educa
dos, que o m undo da violência, roubo, não seja para  eles um a opção por 
falta de um a escola, que o caderno possa substituir a arm a e que os gover
nos m undiais favoreçam  a eles a prom oção da unidade e facilite a  integra
ção na sociedade para  a garantia de um  futuro m elhor. Está na  hora de olhar 
com o Jesus olharia, u sar a boca  para  palavras que encorajam , usar o capital 
para  projetos de inclusão, estender a m ão e dar um  sorriso onde está presen
te o choro e a falta de esperança.

Pe. Estefano W onsik, O SBM
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Апостольство Молитви
Народні набоженства

Є в Христовій Церкві богослужби офіціяльні, 
тобто такі де молитви, церемонії є згори приписані 
церковною владою, як наприклад, Божественна 
Літургія, уділювання Святих Тайн, де є точно 
приписано як треба служити. В офіціяльних моліннях 
Церкви не кожний буде служити по своєму й 
видумувати молитви або церемонії, але повинен все 
виконувати за приписами.

А є також народня набожність, де Церква не зобов’язує як служити, які 
молитви проказувати, які церемонії виконувати а дає свободу і спільнота або 
особа можуть їх відбувати згідно зі своїм бажанням. Так, наприклад, 
вервиця, хоч є звичай молитися в означений спосіб, але не обов’язково її 
відбувати так як це всі роблять, а можна укладати по своєму. Так маємо 
молебені, акафісти, різні роди вервиць, святі години, хресні дороги, процесії, 
адорації, коляди в різдв’яному часі, тощо. В тих набоженствах нема 
обов’язку все робити після обряду, і хоч звичайно тримаємося звичаїв, але 
можна їх служити після свого уподобання, скорочувати, додавати молитви 
або церемонії.

Папа Франціск видав Апостольську Екзортацію “Радість Євангелії”, де 
заторкує різні справи церковного й суспільного життя і між ними, посвячує 
багато місця для справи народніх або популярних набоженств. Він зазначує, 
що Боже Слово втілюється в різні культури світу й згідно з різними 
культурами повстають між вірними популярні набоженства. Каже Святіший 
Отець, що не треба думати, що проповідь Євангелії мусить бути передавана 
завсіди в означеній формі, з означеними й незмінними словами, але воно 
передається в різні способи й згідно з культурою і звичаями народу де 
засаджується. Коли Євангелія втілеться в якусь культуру, вона повинна 
передаватися згідно з категоріями означеної культури й не можна накидати 
для всіх народів той самий спосіб євангелізувати й ті самі звичаї або 
набоженства.

Одне з таких популярних рухів і набоженств це Апостольство Молитви 
яке є один зі способів євангелізувати. Тому збори Апостольства Молитви, 
молитви й пожертвуванна це один зі способів жити і євангелізувати. Бути 
активним членом Апостольства Молитви це один з багатьох способів нести 
Боже Слово для народу. Як всі інші набоженства так і Апостольство 
Молитви виконує важливу євангелізаційну місію в Христовій Церкві.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
Piedade Popular

Existem na Igreja orações, celebrações, devoção 
oficial, isto é, aquelas onde os ritos, cerimônias são prescri
tas pelo magistério da Igreja, tais como a Divina Liturgia, a 
administração dos sacramentos, onde existem prescrições 
exatas como essas celebrações ou orações devem ser feitas.
Nas celebrações oficiais da Igreja, não é cada um que vai 
inventar as cerimônias e as palavras (exceto em certos 
casos), mas tudo deve ser feito conforme está prescrito nos 
rituais.

Existem também as devoções populares. Aqui a Igreja não obriga a fazê-las 
conforme algum ceremonial ou rito, mas deixa a liberdade a cada um de praticá- 
-las conforme a inspiração de cada pessoa. Assim, o terço tem o seu costume como 
é rezado, mas a Igreja não obriga a rezá-lo desta ou daquela maneira. Geralmente 
o povo segue o que de costume se pratica, mas nada impede que cada um reze a 
seu modo. Temos muitas devoções e celebrações populares, como Moleben, 
Akafist, diversos tipos de Rosário ou terços, Hora Santa, Via Sacra, procissões, 
adorações, canções natalinas, etc. Nessas celebrações geralmente seguimos o que 
é de costume, mas nada impede que sejam modificadas e completadas, que se 
acrescente alguma cerimônia ou canção ou oração, dar espaço à iniciativas 
novas...

O papa Francisco, na Exortação Apostólica “A Alegria do Evangelho”, dedica 
uma grande parte do documento para explicar e incentivar os fiéis para a prática 
da piedade popular, que na realidade trata-se da Palavra de Deus inculturada, isto 
é, aceita e praticada conforme diversas culturas dos povos. Diz o Santo Padre que 
não se deve pensar que o anúncio do Evangelho tenha de ser transmitido sempre 
com determinadas fórmulas estabelecidas ou com palavras invariáveis, mas trans- 
mite-se de formas diversas cujo sujeito é o povo de Deus com seus gestos e sinais 
inumeráveis. Se o Evangelho encamou-se numa cultura, deve-se promovê-lo 
conforme as categorias próprias da cultura onde é anunciado (Cf. A.E. n.129).

Uma dessas piedades populares é o Apostolado da Oração que em si é uma 
maneira de anunciar o Evangelho. Portanto, as reuniões, as visitas, as orações dos 
membros do Apostolado da Oração, tudo se encaixa na piedade popular e é de 
suma importância para o anúncio da Palavra de Deus. Ser membro do Apostolado 
da Oração é uma maneira de viver, de evangelizar, de anunciar o Evangelho incul- 
turado nessa prática da piedade popular.

P. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Congregação Mariana
Sétimo Mandamento «Não furtar»;

Oitavo Mandamento «Não levantar falso testemunho»

Motivação - Dinâmica 1:
O 8o mandamento fala da 

integridade da pessoa, da sua 
honestidade e da reputação. Esta 
não é fácil de se recuperar quando 
se perde. Pede-se que se dividam 
em grupos e façam um desenho 
representando uma pessoa. Cada 
grupo mostra o seu desenho. Em 
seguida, eles cortam o desenho em várias partes, como um quebra-cabeça. Mos
tram as partes para os demais grupos. Ordenasse que remontem e colem o desenho 
que fizeram. Em seguida mostrem o resultado para os grupos. Questões: ficou 
idêntico(a) como era no começo? Ficou mais bonito, mais feio? Foi fácil remon
tar? E para não deixar as peças tortas? Foi fácil?

A reflexão vai de encontro com a dignidade e a reputação do outro: quando 
alguém tem a imagem manchada, é fácil de se recuperar? Quantas vezes não 
difamamos o outro ou agredimos. Insultamos ou ignoramos. Ferir as pessoas as 
machuca. E nem sempre essa marca é fácil de recuperar. Pegamos uma nota de R$ 
20,00 lisinha, nova... e aí amassamos e abrimos essa nota... O que aconteceu com 
a nota? Ela perdeu o valor? É assim o nosso relacionamento com D eus... podemos 
ser pisoteados, cuspidos, mas temos um valor infinito aos olhos de Deus.
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Congregação Mariana
DINAMICA 2:
Procedimento: fazer um círculo, e cada integrante retira um pedacinho da 

flor, ao final sobrará apenas o talo da flor. O monitor da dinâmica questiona o que 
aconteceu? Será que podemos consertar o que fizemos?

Texto Bíblico: “O que furtava não furte mais; antes trabalhe, fazendo algo de 
útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessida
de. ” Efésios 4, 28.

“Não apresentarás um falso testemunho contra teu próximo ” (Ex 20,16).
Desenvolvimento: Sétimo Mandamento «Não furtar»
(Conferir - Catecismo Cristo nossa Páscoa -N . 967)
O sétimo mandamento nos diz: «Não roubarás». E assim pensamos no tema 

do roubo e no respeito pela propriedade alheia. Não existe cultura na qual o furto 
e a prevaricação dos bens sejam lícitos; com efeito, a sensibilidade humana é 
muito suscetível relativamente à defesa da posse. Na doutrina social da Igreja 
fala-se de destino universal dos bens. Que significa? Ouçamos o que diz o Catecis
mo: (Cf. N. 2.402 e 2.403)

No entanto, a Providência não dispôs um mundo “em série”; existem diferen
ças, variadas condições, diferentes culturas, de modo que se pode viver provendo 
uns aos outros. O mundo é rico de recursos para assegurar os bens primários a 
todos. Mas o mundo é um só! A humanidade é única! Hoje, a riqueza do mundo 
está nas mãos da minoria, e a pobreza atinge tantos, a maioria. Se há fome na terra, 
não é porque falta alimento! Ao contrário. O Catecismo diz ainda: (n. 2.404). Para 
ser boa, toda a riqueza deve ter uma dimensão social. É nesta perspectiva que se 
revela o significado positivo e amplo do mandamento «não roubarás ». «A 
propriedade de um bem faz do seu detentor um administrador da Providência» 
(ibid). Ninguém é senhor absoluto dos bens: é um administrador dos bens. Aposse 
é uma responsabilidade: “Mas eu sou rico de tudo...” —  esta é uma responsabili
dade que tens. O que realmente possuo é aquilo que sei doar. Esta é a medida para 
avaliar como consigo gerir as riquezas. Se eu souber doar, se for aberto, então sou 
rico não apenas daquilo que possuo, mas também em generosidade, generosidade 
inclusive como dever de distribuir a riqueza, a fim de que todos beneficiem dela. 
Com efeito, se não consigo doar algo é porque o bem que possuo tem poder sobre 
mim e sou escravo dele.

Mesmo sendo Deus, o próprio Cristo «não considerou como uma usurpação 
ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo» (Fl. 2,6-7), enriquecendo-nos com 
a sua pobreza (cf. 2 Cor 8, 9). Enquanto a humanidade fadiga para ter mais, Deus 
redime-a tomando-se pobre: aquele Homem Crucificado pagou por todos um 
resgate inestimável da parte de Deus Pai, «rico em misericórdia» (Ef 2, 4; cf. Tg 
5, 11). O que nos toma ricos não são os bens, mas o amor. Ouvimos muitas vezes 
aquilo que o povo de Deus diz: “O diabo entra pelos bolsos”. Começa-se pelo
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amor ao dinheiro, pela fome de possuir; depois, vem a vaidade: “Ah, eu sou rico e 
tenho orgulho disto”; e, no final, o orgulho e a soberba. É assim que o diabo age 
em nós. Mas a porta de entrada são os bolsos!

4. Reflexão:
Quando o jovem rico perguntou de Jesus o que deveria fazer para ir para o 

céu, ouviu: “Cumpre os mandamentos”. E ao confessar que já  os vinha cumprindo 
desde criança, Jesus lhe disse: “Uma só coisa te falta. Vai, vende tudo quanto 
possui e dá o dinheiro aos pobres, e terás um tesouro no céu; depois, vem e segue- 
me” “Dificilmente entrarão no céu aqueles que possuem riquezas!”. (Marcos 
10,21). Ao ouvir estas palavras, o jovem foi embora triste.

A cena sugere algumas perguntas: Estamos apegados às coisas que temos? 
Somos egoístas? Cuidamos e respeitamos as coisas dos outros? Pegamos aquilo 
que não nos pertence? Preocupamo-nos com os pobres e os que tem menos do que 
nós? Cumprimos nossas obrigações de cidadãos?

5. Compromisso:
• Viver a generosidade em deixar as coisas próprias aos irmãos necessitados, 

amigos, companheiros, devolvendo caso tenha furtado a menor coisa que seja.

Oitavo Mandamento «Não levantar falso testemunho»
Do Catecismo Cristo nossa Páscoa (N. 943 até 967).
Este mandamento —  diz o Catecismo —  «proíbe falsificar a verdade nas 

relações com outro» ( CIC n. 2.464). Viver de comunicações não autênticas é 
grave, porque impede os relacionamentos e, por conseguinte, também o amor. 
Onde há mentira não há amor, não pode haver amor. Mas não apenas as palavras, 
mas inclusive os gestos, as atitudes, até os silêncios e as ausências.

Mas o que significa dizer a verdade? Significa ser sincero? Ou exato? Na 
realidade, isto não é suficiente, porque podemos estar sinceramente em erro, ou 
ser exatos no detalhe, mas não entender o sentido do conjunto. Quantas intrigas 
destroem a comunhão por importunidade ou falta de delicadeza! Aliás, os mexeri
cos matam, e quem o disse foi o Apóstolo Tiago na sua Carta. Os tagarelas, as 
tagarelas são pessoas que matam: matam o próximo, porque a língua mata como 
uma facada. Estai atentos! Um bisbilhoteiro ou uma bisbilhoteira é um terrorista, 
pois com a sua língua lança a bomba e vai embora tranquilo, mas aquilo que diz 
aquela bomba lançada destrói a reputação de outrem. Não vos esqueçais: mexeri
car significa matar.

Mas então: o que é a verdade? Eis a pergunta feita por Pilatos, precisamente 
quando Jesus, diante dele, realizava o oitavo mandamento (cf. Jo 18, 38). Interro
gado por Pilatos, Jesus diz: «Foi para dar testemunho da verdade que nasci e vim
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ao mundo: para dar testemunho da verdade » (Jo 18,37). E Jesus dá este «testemu
nho» mediante a sua Paixão e Morte. O Evangelista Marcos narra que «o centurião 
que estava diante de Jesus, ao ver que Ele tinha expirado assim, disse: “Este 
homem era realmente o Filho de Deus!”» (15, 39). Sim, porque era coerente, foi 
coerente: com esse seu modo de morrer, Jesus manifesta o Pai, o seu amor miseri
cordioso e fiel.

A verdade encontra a sua plena realização na própria pessoa de Jesus (cf. Jo 
14, 6), no seu modo de viver e de morrer, fruto da sua relação com o Pai. Ele, 
Ressuscitado, oferece também a nós esta existência de filhos de Deus, enviando o 
Espírito Santo, que é Espírito de verdade, o qual confirma ao nosso coração que 
Deus é nosso Pai (cf. Rm 8, 16).

Em cada um dos seus gestos, o homem, as pessoas afirmam ou negam esta 
verdade. Desde as pequenas situações diárias até às escolhas mais exigentes. Mas 
é a mesma lógica, sempre: aquele que os pais e os avós nos ensinam, quando nos 
dizem para não mentir. A verdade não se diz tanto com discursos, e sim pelo modo 
de existir, pela maneira de viver (cf. Tg 2, 18).

Não levantarás falso testemunho significa viver como filho de Deus, que 
nunca, nunca se desmente, jamais diz mentiras; viver como filhos de Deus, 
deixando sobressair em cada gesto está grande verdade: que Deus é Pai e que 
podemos confiar n ’Ele. Eu confio em Deus: esta é a grande verdade.

6. Reflexão:
No julgamento de Jesus perante o Sinédrio, os judeus apresentaram testemu

nhas falsas que acusavam a Jesus de muitas coisas, para que fosse condenado. 
Perante aqueles falsos e contraditórios testemunhos, Jesus permanecia em silên
cio. Só falou quando o Sumo Sacerdote lhe perguntou: “Tu és o Messias, o Filho 
de Deus?” (Marcos 14,61). E confessou a verdade, ainda que, por dizer a verdade, 
sofreu tantos ultrajes e a morte. O oitavo mandamento: “Não dirás falso testemu
nho nem mentirás” é muito necessário, sobretudo quando as relações entre os 
seres humanos estão marcadas por tantas mentiras, calunias, difamações e falsos 
testemunhos. A tudo isso temos de opor o amor à verdade.

• O que faço para conhecer a verdade? Defendo a verdade quando está em 
minhas mãos decidir sobre algo?

• Tenho o costume de acreditar em tudo que me falam e depois julgar as 
pessoas sem mesmo conhecê-las bem?

7. Compromisso:
• Não falar mal dos demais, nem permitir que outros o façam; se fez, se preju

dicou alguém, com palavras, desculpe.
• Reconhecer as próprias faltas.
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Movimento Eucarístico Jovem
Reunião para adolescentes do ME J

Começar a reunião com a profissão da fé  “Creio em um só Deus ” ou “Вірую 
в одного Бога

Se for o caso, repetir em português e em ucraniano.

Após, fazer breve explicação sobre a fé, ler Mc 4,21-34 (A lâmpada; o grão 
que germina sozinho; o grão de mostarda).

Questões para responder:
1. Que atos, obras, atitudes representam a lâmpada na minha vida?
2. Como nasceu em nós a fé? (graça do batismo e catequese dos pais e 

catequistas, igreja).
3. Como a nossa pequena fé pode transformar-se em grandes atos da fé?

Todos repetem em comunidade e em seguida cada um pessoalmente:
“Convertei-vos e acreditai no Evangelho” (Mc 1,15).

O dirigente explica:
O Concilio Vaticano II explica mais amplamente que, pela fé, o homem 

confia em Deus inteiramente e oferece-se a Deus totalmente, acreditando nas 
verdades propostas pela Igreja, ao mesmo tempo que confia no poder de Deus. A 
fé é extremamente importante para a vida cristã. Não devemos considerá-la como 
sendo um instrumento para obter qualquer coisa. Por vezes diz-se: tal pessoa tem 
muita fé, tem mais fé do que nós! Ou então: felizes de vós, os que tendes fé! Mas, 
na verdade, a fé não é uma capacidade pessoal, não é construída pelo homem; é, 
antes, uma atitude muito simples de quem se abandona com confiança na Palavra 
de Deus, é alimentar-se do 
poder da Palavra de Deus que 
opera em nós. Não se exige 
que pratiquemos ações herói
cas, que façamos coisas gran
des. A conversão equivale a 
sair de uma situação em que 
estamos centrados no próprio 
egoísmo para outra situação 
em que nos abrimos para a 
vida fraterna, para o serviço 
aos outros. E tudo isto não 
tem origem no nosso esforço,
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mas sim no acolhimento da salvação oferecida por Deus e, portanto, consiste em 
depositar confiança em Deus e em abrir-Lhe de boa vontade o coração e o espírito. 
Que se deve fazer para ter esta fé que tantos gostariam de ter? Devemos sobretudo 
e principalmente pôr-nos diante da Palavra de Deus. É a própria escuta da Palavra 
que, com o seu poder, abre o nosso coração à fé; é a Palavra de Deus que produz, 
para quem a escuta, a fé. Escutar o Evangelho, escutar a mensagem contida na 
vida, morte e ressurreição de Jesus abre o coração à atitude maravilhosa da 
confiança em Deus e toma-nos, portanto, capazes de gradualmente confiarmos 
ainda mais no próximo e de criar à nossa volta uma atmosfera de confiança 
recíproca que é muito importante para superar tantas dificuldades da vida. Ainda 
existe algo em que acreditar, Cario Maria Martini.

A DESOBEDIÊNCIA DO PROFETA JONAS

Jonas era um profeta do Senhor, certa vez, Deus lhe pediu que denunciasse os 
pecados da cidade de Nínive e proclamasse sua mina. Jonas não queria fazer o 
anúncio, então Deus procura lhe dar algumas lições. Inclusive, descobrimos que 
Jonas foi engolido por uma baleia. Quer saber o que diz a Bíblia?

Dirigente narra, em resumo, a história de Jonas (Livro de Jonas)

Oração final:
(todos juntos, bem devagar, espaçadamente)
* Senhor, faz que a minha fé seja plena, sem reservas e que penetre o meu 

pensamento, e o meu modo de julgar as coisas divinas e humanas.
* Senhor, faz que a minha fé seja livre, que tenha o empenho pessoal da minha 

adesão e que eu aceite as renúncias e deveres que ela comporta.
* Senhor, faz que a minha fé seja forte, que não tema a contradição dos proble

mas de que está cheia a minha vida, que não tema as invectivas de quem a ataca, 
a discute ou a nega, mas que se reafirme na prova íntima da Tua verdade.

*Senhor, faz que a minha fé seja alegre, dê gozo e paz ao meu espírito, e o 
capacite para a oração com Deus e para o trato com os irmãos.

* Senhor, faz que a minha fé seja viva e dê à claridade as razões da sua expan
são moral, de modo que seja verdadeira amizade contigo e seja, nas obras, uma 
contínua busca de Ti, um contínuo testemunho, um alento ininterrupto de esperan
ça. Paulo V I .

No final, pedir que em grupinhos de três ou quatro repitam, de uma em uma, 
as frases desta oração.
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Покровитель на місяць грудень
Св. Первомученик Стефан - 26 грудня

С вятий А рхидиякон Стефан 
був одним із 70-ти апостолів 
Х ристових. П ісля В ознесіння 
Господнього число вірних в 
Є русалим і стало зростати, а 
також збільш илась потреба в 
кількості апостолів для 
служ іння їм. Тоді апостоли 
скликали раду і вибрати сімох 
побож них мужів, які м али 
допомагати апостолам  у  
м ісійн ій  праці: опікуватися
вдовами та  сиротами, збирати 
м илостиню  і правильно її 
розподіляти. А постоли
пом олилися над ними, 
висвятили їх  у  диякони, 
полож ивш и на них руки. Так 
було встановлено свящ еничий 
ступінь дияконів (помічників свящ еників і єпископів).

Серед вибраних дияконів особливою  побож ністю , ревністю  в 
служ інні Богові, мудрістю  відзначався м олодий Стефан. В ін мав дар 
проповідника і повчав з такою  силою  та  вірою , щ о навіть вороги не 
м али відваги перечити йому. Ц е привело до того, щ о вони намовили 
декого з юдеїв засвідчити, щ о С вятий С тефан говорив образливі слова 
проти М ойсея і самого Бога. За це А рхідиякона було у в ’язнено. В ін 
постав перед радою  старш ин. В ін виголосив велику промову, де 
засудив юдеїв, щ о вони не дотрим али закону М ойсея і вбили М есію . 
С воїми словами А рхидиякон викликав у  них щ е більш у лю ть . Вони 
засудили його до смерті через кам енування.С вятий С тефан не 
злякався цього, бо він  п ам ’ятав, щ о лю дина повинна боятися лиш е 
Бога.

П оглянувш и на небо побачив Святий Стефан славу Бож у і Ісуса, 
який  стояв по правиці Бога, і мовив: “О сь бачу відкрите небо і Сина 
Чоловічого, який стоїть по правиці Бога” . В они ж  закричали голосом
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великим і, затуливш и вуха свої, кинулись на нього разом  та  вивели за 
місто, і почали каменувати. С відки ж  поклали свою  одежу у  ногах 
хлопця, щ о звався Савло. І кам енували Стефана, який  взивав : 
“Господи Ісусе, прийм и дух м ій!” А  впавш и на коліна, закликав 
сильним  голосом: “Господи , не постав їм  цього за  гріх  !” І 
пром овивш и це, смертю  заснув. (Д іяння8 ,55-60).

Святий А рхидиякон С тефан загинув мученицькою  смертю. 
Гамалиїл, відомий вчитель закону єврейського, який  захищ ав 
апостолів у  синедріоні( Д ії.5 ,34-39 ), а  п ізніш е сам  із сином А вивом 
увірував в Х риста і проповідував про Н ього, послав надійних людей, 
щ об вони таєм но взяли м ощ і Святого С теф ана і перенесли його в село 
Кафоргамалу, недалеко від  Єрусалиму. Там Гамалиїл похоронив святе 
тіло.

М учинецька смерть Святого Стеф ана дійсно незвичайна, але 
незвичайне також і почитання, щ о його він  м ає у  Ц еркві Х ристовій від 
апостольських часів.

У  415 році тіло Святого С теф ана було віднайдено, перевезено до 
Є русалим у і перепоховано в Х рам і на Сіоні. Згодом друж ина 
візантійського імператора

Теодосія, Євдокія, відвідую чи Єрусалим,побудувала величавий 
храм  на честь Святого П ерш ом ученика Стефана. В ін був зведений на 
том у м ісці, де зазнав м ученицької смерті Святий Архидиякон.

Вш ановую чи п ам ’ять Святого С тефана, його високі чесноти, ми 
маємо не лиш е ш анувати, але й наслідувати його лю бов до своїх 
ворогів. Бо важко сьогодні знайти людину, котра б не м ала ворогів, але 
й щ е важче знайти людину, яка б ставилася до них так, як  Святий 
С тефан до своїх кривдників.

Santo do mês
S. Estevão Protomártir -  26 de dezembro

Santo Estêvão é cham ado de Protom ártir, foi o prim eiro  m ártir de toda 
a  história cristã.

N os capítulos 6 e 7 dos A tos dos A póstolos encontram os um  longo 
relato sobre o m artírio  de Estêvão, que é um  dos sete prim eiros D iáconos 
nom eados e ordenados pelos A póstolos. Santo Estêvão é cham ado de
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Protom ártir, ou seja, ele foi o prim eiro m ártir de toda a história católica. O 
seu m artírio  ocorreu entre o ano 3 1 e 36 da era cristã. E is a descrição, tirada 
do livro dos A tos dos Apóstolos:

“Estêvão, porém , cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes 
sinais entre o povo. Levantaram -se então alguns da sinagoga, cham ados 
dos L ibertos e dos C irenenses e dos A lexandrinos, e dos da C icília  e da Á sia 
e com eçaram  a discutir com  Estêvão, e não puderam  resistir à sabedoria e 
ao Espírito  com  que ele falava. Subornaram  então alguns hom ens que 
disseram : ‘O uvim o-lo proferir palavras b lasfem atórias contra M oisés e 
contra D eus’. E  am otinaram  o povo e os A nciãos e Escribas e apoderaram - 
-se dele e conduziram -no ao Sinédrio; e apresentaram  falsas testem unhas 
que disseram : ‘Este hom em  não cessa de p roferir palavras contra o Lugar 
Santo e contra a Lei; pois, ouvim o-lo dizer que Jesus, o N azareno, destruirá 
este Lugar e m udará os usos que M oisés nos legou’. E  todos os que estavam  
sentados no Sinédrio, tendo fixado os olhares sobre ele, v iram  o seu rosto 
com o o rosto de um  anjo” .

N um  longo discurso, Estêvão evoca a  h istória  do povo de Israel, term i
nando com  esta veem ente apóstrofe: “H om ens de cerviz dura, incircuncisos 
de coração e de ouvidos, resistis sem pre ao Espírito Santo, vós sois com o 
os vossos pais. Q ual dos profetas não perseguiram  os vossos pais, e m ata
ram  os que prediziam  a  vinda do Justo que vós agora traístes e assassinas
tes? V ós que recebestes a Lei prom ulgada pelo m inistério  dos anjos e não a 
guardastes” . A o ouvirem  estas palavras, exasperaram -se nos seus corações 
e rangiam  os dentes contra ele. M as ele, cheio do Espírito Santo, tendo os 
olhos fixos no céu, v iu  a g lória de D eus e Jesus que estava à  d ireita de D eus 
e disse: “Vejo os céus abertos e o F ilho do hom em  que está à  d ireita de 
D eus” . E  levantando um  grande clam or, fecharam  os olhos e, em  conjunto, 
lançaram -se contra ele. E  lançaram -no fora da cidade e apedrejaram -no. E 
as testem unhas depuseram  os seus m antos aos pés de um  jovem , cham ado 
Saulo. E  apedrejavam  Estêvão que invocava D eus e dizia: “Senhor Jesus, 
recebe o m eu  espírito” . D epois, tendo posto  os joelhos em  terra, gritou  em  
voz alta: “Senhor, não lhes contes este pecado” . E  dizendo isto, adorm e
ceu” .

Santo Estêvão, rogai p o r nós!
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Посмертні Згадки
,W r

ї  Irmã Olga Slobojan, SMI

Innã Olga Slobojan, nascida em 28 de março de 1949 
em na localidade de Macacos -  Município de Pitanga -  
Estado do Paraná. Seus pais João Slobojan e Ana Ciupa 
Slobojan. A família formada de sete filhos. Dois meninos e 
cinco meninas. De Primeira à terceira série fundamental 
estudou na Escola Isolada de Roncador. Quarto ano no Colé
gio Imaculada Virgem Maria. Quinta série na Escola Esta
dual Gil Stein Ferreira e as demais séries no Colégio Estadu
al Presidente Kennedy em Ponta Grossa -  Pr.

Ela mesma sentia um desejo muito grande de se tomar uma Serva de Maria 
Imaculada e incentivada pelas Irmãs da localidade, em 12 de fevereiro de 1971, 
Olga entrou para a candidatura na Congregação das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, quando a mestra do noviciado era Irmã Zita Procheira e a superiora 
Irmã Benigna Koroluk.

Recebeu o hábito das Irmãs Servas de Maria Imaculada dia 08 de dezembro 
de 1971. Os primeiros votos professou dia 08 de dezembro de 1973 e fez a 
oferenda de toda a sua vida a Deus na Congregação no dia 02 de fevereiro de 
1979, quando a Superiora da Congregação era Irmã Maria Korchaguin e a Supe
riora Provincial Irmã Teresa Kito.

Se formou no ramo da Enfermagem no Centro Formador de Recursos 
Humanos Caetano M unhoz da Rocha, sendo profissionalmente enfermeira. Irmã 
Olga realizou sua missão de Serva de Maria Imaculada nas seguintes localidades: 
Papanduva, Ivaí, Ponta Grossa, Prudentópolis, União da Vitória, Tijuco Preto.

Sua missão era diversa: de início atividades domésticas, cozinheira, ajudava 
onde havia maior necessidade, depois de enfermagem no Hospital Sagrado Cora
ção de Jesus, Hospital Bom Jesus, Hospital em União da Vitória.

Irmã Olga muito devota de Nossa Senhora, rezava muito pelas santas voca
ções. Sempre alegre, disposta, valorizava e zelava pela sua vocação, trabalhadei- 
ra, humilde, boa na convivência comunitária. Muito debilitada e sofrendo de 
Alzeimer, necessitando de cuidados especiais, foi transferida para a comunidade 
Vila Madre Anatólia, onde recebia todos os cuidados dos Médicos, enfermeiras e
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Irmãs.
Em 06 de agosto de 2019, às 14h30min, Irmã Olga deixou este mundo e foi 

em busca da recompensa eterna no céu aos 70 anos de vida e 48 de vocação na 
Congregação das Irmãs Servas de M aria Imaculada.

Que o Senhor Deus, recompense a Irmã Olga, por todo o seu servir, por ter 
levado uma vida tranquila, humilde, alegre, meiga e por todo o bom trabalho que 
passou por suas mãos, por um bom exemplo que deixou cada um de nós buscar 
pacificamente com o amor de Jesus nesta vida, e merecer o eterno e feliz olhar a 
santa face de Deus no céu.

Eterna seja a sua memória!

Irmãs Servas de Maria Imaculada

t  Ana Litenski Antonio

Ana Litenski Antonio nasceu em 15/setembro/1944 na 
cidade de Prudentópolis- PR na comunidade de Linha 
Gramadinhos, foi vitima de um A.V.C. (Acidente Vascular 
Cerebral isquêmico) no dia 03/maio/2019 quando estava em 
sua residência, em Cantagalo-PR. Foi transferida para a 
UTI, após uma melhora, no quarto dia saiu da UTI e ficou 
internada até o dia 13, quando o médico deu alta e foi para 
casa.

No dia 18, sábado à noite sentiu-se mal e foi levada para 
o Hospital São Vicente em Guarapuava, foi internada, mas veio a falecer no dia 
23/maio/2019 às 22h30min aos 74 anos. A  causa da morte foi parada cardiorres- 
piratória, AVC, pneumonia e melena.

Era uma pessoa tão querida por todos nós, caminhou toda a vida dedicando- 
-se aos trabalhos pastorais da Paróquia São José de Cantagalo. Era casada com 
Rafael Antonio nascido em Prudentópolis-PR, na comunidade de Linha Esperan
ça, falecido dia 05/agosto/1998.

Participava do Apostolado da Oração e das celebrações na igreja. Fez 
novena das nove primeiras sextas-feiras ao Sagrado Coração de Jesus. Uma 
pessoa de fé, esposa, viúva, mãe, avó e bisavó de uma família inteira com os pés 
firmes no solo de nossa paróquia.

A  família agradece os sacerdotes que a visitaram e sempre estavam à disposi
ção quando ela precisava. O Pe. Pedro Fulop foi visitá-la e ministrou o Sacramen
to da Unção dos Enfermos, através do qual ela ficou muito contente e satisfeita.

Amiga de uma comunidade gigante, que hoje chora com sua partida e, que
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para nosso conforto, já  foi acolhida no Amor Misericordioso do eterno Deus que 
nos dá a salvação no Reino dos Céus.

Oh! Senhor Deus, abençoe os sete filhos, Silvestre, Estanislau, Augusto, 
Maria, Olívio, Lucia, Celso, os treze netos e três bisnetos.

Quando seu corpo estava na capela mortuária de Cantagalo o Pe. Mario 
Ciupa, celebrou a “Panaheda” com a presença das Irmãs Anízia e Denise da 
congregação Servas de Maria Imaculada.

Agradecemos a todos pelas palavras de conforto e apoio espiritual, e um 
agradecimento especial ao pároco Pe. Cláudio Melnicki e ao Pe. Pedro Fulop que 
celebraram a Divina Liturgia de corpo presente e também do sétimo dia.

Aqui fica um  lembrete da família: “Não existe partida para aqueles que 
permanecerão etemamente em nossos corações” .

f  Irmã Oresta Alzira Woitechen, SMI

Nascida em 10.05.1931. Recebeu o santo Batismo das 
mãos do Padre Bartholomeu Senhuta, OSBM na igreja 
Santos Apóstolos Pedro e Paulo em  M oema - Santa Catari
na.

Seus pais Estefano Woitechen e Melania da família 
Stets. A família tinha 5 meninas e 5 meninos. Eles rezavam 
juntos, o papai era sério, levava todos à oração e à igreja, 
ficando em casa apenas uma pessoa. Alzira estudou nas 
Irmãs em Moema até a terceira série, depois em Prudentópo- 
lis terminou a 4a série.

A  primeira faísca de seu chamado vocacional veio quando ela tinha 10 anos 
de idade. O padre Rafael Lototsky, OSBM, conheceu-a quando ela fazia cateque
se e disse-lhe: "Você deve ser uma irmã". Ela chegou em casa e seu pai estava 
acamado doente na cama, ela serviu-se da ocasião para contar ao pai. “Pai, o 
Padre disse que eu devo ser uma Serva de Maria” . Seu pai lhe respondeu -  “Você 
ainda é muito pequena, quando eu melhorar, então eu vou comprar tudo o neces
sário e você vai com as irmãs, ok?” -  “Muito bem, pai” .

Havia uma menina no colégio interno em Moema, e ela precisava de uma 
companheira. As irmãs foram até a mãe da Alzira para pedir para que ela fosse 
para o colégio e servisse de companheira para a outra. Mamãe preparou a roupa 
e trouxe Alzira para a casa das irmãs. Lá ela ajudava no que era preciso. Havia 
quatro irmãs na comunidade: Ir. Teófila Suchojak, Superiora da comunidade, Ir. 
Escolástica Lapchak, que ensinava na escola, Ir. M odesta Carolina Zawaski, 
professora na escola e Ir. Serafína Komnitska, que trabalhava em uma farmácia e

19



dava remédios para pessoas preparadas pelas irmãs.
Seu pai teve uma úlcera. O médico queria fazer a cirurgia e o pai não queria 

aceitar a ideia e dizia: - “Não, eu não vou ao hospital para morrer na mesa, as 
crianças não vão me ver. Eu quero morrer em casa” . Certo dia o médico aplicou 
uma injeção e disse à mãe: - “Ele está pior, não sei se vai esperar até a noite” . E 
papai morreu às 11 horas antes do almoço. Três crianças - dois meninos e Alzira 
- estavam na escola. Voltando, encontraram o seu pai sem vida. Três dias antes, o 
Pe. Raphael Lototsky, confessou-o e deu-lhe os sacramentos necessários. Depois 
da morte de seu pai, Alzira ficou em casa e continuou os seus estudos a três quilô
metros de distância.

O Pe. Raphael sempre lembrava: - "Você está me ouvindo, Alzira, você deve 
ser uma irmã - religiosa". Ele ordenou que sua mãe não a deixasse sair para a 
cidade. Aos 12 anos, Alzira pediu para que a mãe lhe comprasse tudo o que ela 
precisava e a mãe assim o fez. Alzira foi para a casa das Irmãs em Moema. Um 
dia, a irmã provincial Anatólia Tecla Bodnar veio visitar as irmãs e elas sugeri
ram que Alzira aproveitasse a oportunidade para pedir que fosse admitida na 
congregação. E ela foi para pedir. Saudou a Ir. Anatólia e pediu para ser aceita na 
congregação.

A irmã Anatólia conversou com ela, deu-lhe um santinho e disse que escre
vería uma carta às irmãs para que no próximo ano a levassem para Prudentópolis. 
E  assim aconteceu.

Em 1945 ela veio para Prudentópolis onde estudou e no final do ano, passou 
no exame e estava pronta para entrar na Congregação.

Em primeiro de janeiro de 1946, Alzira entrou e começou sua candidatura na 
congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada, quando a mestra do novicia
do era a Ir. Benedita Chomij e superiora Ir. Silvestra Hladki e diretor espiritual 
Rafael Lototsky, OSBM. Dia 12 de julho de 1946, recebeu o hábito das Irmãs 
Servas de Maria Imaculada e adotou o novo nome Irmã Oresta, como um sinal de 
uma nova vida. Os primeiros votos professou dia 12 de julho de 1948 e fez a 
oferenda de toda a sua vida a Deus através dos votos perpétuos na Congregação 
no dia 12 de julho de 1954, quando o Superiora da Congregação era Irmã Verôni
ca Garguil e o Superiora Provincial Irmã Teofania Borstch.

A missão de Serva de Maria Imaculada realizou nas seguintes localidades: 
Prudentópolis, Itapará, Apucarana, Governador Ribas, Ivaí, Tijuco Preto, São 
Roque, Palmital 1, Cantagalo, Moema, Ponte Alta, Barra Bonita. Sua missão era 
diversa: ela ajudava na cozinha, atendia a portaria, professora da 4a série, catequi
zava aos domingos e sábados, dirigia a Cruzada Eucarística - M EJ, visitava os 
doentes e rezava com eles. A missão de Superiora local realizou em Governador 
Ribas, Ivaí, Tijuco Preto, São Roque, Cantagalo, Moema. Era muito grata pelo 
dom da vocação para a congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada .

Sempre se sentiu bem na comunidade, alegre, satisfeita, agradecia ao Senhor
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pelo chamado e pedia a conversão. Ela rezava diariamente e oferecia 40 Pai 
Nossos pelas vocações.

Dia 02 de agosto de 2019, às 18 horas, na comunidade de Vila Madre Anató- 
lia - Prudentópolis - Paraná, o Senhor Deus bateu na porta do seu coração e a 
chamou para Sí, e ela partiu deste mundo para uma recompensa eterna no céu aos 
88 anos de idade e 73 de vocação monástica.

Que o Senhor recompense a Ir. Oresta pelo seu esforço, dedicação, vida de 
oração e humildade, por tudo o que ela fez, por seu amor pela Igreja, pela congre
gação e pelo povo.

Memória eterna para ela!
Logo que a notícia do falecimento da ir. Oresta chegou às comunidades, as 

irmãs começaram a enviar seus depoimentos sobre a irmã. Em resumo, eis alguns 
depoimentos das irmãs que conviveram e trabalharam com ela.

- “Descanse em paz, querida irmã Oresta. Quero prestar minha homenagem 
especial a esta amada e querida irmã em nome de toda a minha família. Quando 
ela morava em Itapará, vinha de charrete até na casa de meus pais, deixava a 
charrete e o pai a levava até a estação do trem de onde a irmã ia para Irati partici
par da Reunião Pedagógica. Voltando, o pai a buscava, e ela pernoitava e só então 
voltava para sua comunidade. Muitas vezes na ida, as irmãs vinham abaixo da 
chuva, encharcadas. A mãe secava toda roupa delas em cima do fogão e à custa 
de ferro a brasa. Admirei sempre essa querida irmã humilde, serena, prestativa, 
verdadeira amiga. Para nós foi um  incentivo na vocação, sem dúvida alguma” , 
(ir. Eugênia Denischwicz).

- “Descanse em paz, ir. Oresta, conterrânea e parente, nos braços de Jesus e 
que Maria Imaculada interceda a Deus pelas santas vocações à Igreja” . (ir.Rosi- 
nhaOribka).

- “Ir. Oresta foi minha primeira superiora no Tijuco Preto. Aprendi muito 
com ela, pessoa maravilhosa, exemplo de vida: na pastoral, na escola, na comuni
dade e sobretudo exemplo de Vida Consagrada. Que Deus a recompensa e dê 
uma eternidade feliz” , (ir. Bemardete Melnik).

- “Tive a grande graça divina de conviver com ir. Oresta em Tijuco Preto. 
Sou muito grata pelo exemplo de Vida Consagrada e zelo pelas irmãs jovens, 
alegria e simplicidade. Sempre encontrava tempo para ouvir, animar e rezar...- 
Que Deus a recompense pelo bem que fez, pelo testemunho, pelo carinho às 
pessoas” . (Ir. Luiza Ciupa, Conselheira Geral-Roma).

- ‘Lembro-me muito da ir. Oresta como vice em Prudentópolis. Era humilde 
e boníssima. Aprendi muito com ela, também trabalhei com ela em Itapará no 
anos 75 e 76. Destacou-se muito na pastoral e sala de aula. Nunca se ouviu uma 
palavra negativa ou desaprovar algo. Foi de muita oração. Colocava muito na 
Vontade de Deus” , (ir. Virgínia Ivankio, Espanha).

- ‘Eu era uma juniorista. Morávamos na antiga casa onde era a portaria. Ela
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recebia com muita alegria quem chegava: as irmãs e o povo em geral. Era sempre 
pronta para ajudar a quem precisava. Trabalhava sem reclamar de nada. Seu 
exemplo de Vida Religiosa foi sempre um  incentivo. Aprendi muito com ela. 
Agradeço a Deus que tive essa oportunidade de conviver com a ir. Oresta” . (ir. 
Isaura Martinichen).

- “Já foi para a Casa do Pai Eterno que tanto ela gostava” . (Ir. Mira Derkacz).
- “Ir. Oresta, amada por Deus e por todos! Descanse em paz nos braços do 

Pai Eterno’. (ir. Terezinha Stoski, Vice provincial).
- “Sempre que lembro da ir. Oresta, lembro-me de sorvete e picolé. Quando 

eu era jovem  em Prudentópolis, atendia a cantina e ela nos dava sorvete ou 
picolé. Fazia isto com amor. Guardo com carinho esta grata lembrança. Também 
ela nos defendia quando algo não era do agrado da responsável pela cantina. Que 
Deus lhe dê o céu por tantos gestos de amor” , (ir. Maurícia Gaiovicz).

- “Também foi minha superiora no Tijuco. Ela era bem achegada e pedia 
para preparar-mos churrasco nos domingos. Gostava muito de mim e do meu 
trabalho. Deixou exemplo de vida” , (ir. Rosana Gaudeda).

Deus seja louvado pelo bem que ir. Oresta realizou cooperando com a graça 
divina A gora, ela reza por nós para sermos fiéis e perseverantes no bem e na 
consagração. Вічная їй пам’ять!

Sinceros agradecimentos ao nosso querido Eparca D. Meron Mazur, OSBM 
pelas póstumas celebrações; ao padre Dionisio Horbus, OSBM, pároco e ao dedi
cado espiritual padre Tarcísio Zaluski co-celebradores. Agradecemos a presença 
e orações das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus, fraterna presença das 
inúmeras irmãs Servas e dos demais presentes.

Irmãs Servas de Maria Imaculada!

f  Irmã Minodora Szuzalla, SMI

Irmã Minodora Szuzalla, nasceu em 02 de setembro de 
1926, na localidade de Bom Jardim do Município de Ivaí -  
Paraná. Seus pais foram Pedro e a mãe Julia, da família 
Kostiuretsko. Na família havia oito filhos: quatro meninos:
Yaroslav, Josafat, Nicolau e Pedro, além de quatro meninas:
Slavka, Isidora, Minodora e Volodemera. No segundo casa
mento de sobrenome Salkoski tiveram dois meninos e uma 
menina.

Duas primas, se tomaram Irmãs Servas de Maria Imacu
lada, isto é, Irmã Eudocima e Irmã Lubina Dobrovolski em memória. O pai de
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Pedro era um construtor, e a mãe era dona de casa, fazia velas para a igreja, por 
muitos anos ela foi presidente do Apostolado da Oração. Minodora estudou na 
Escola das Irmãs em Ivaí. Observava as irmãs, as suas orações, o comportamen
to, especialmente quando rezavam de mãos erguidas. Isto foi seu incentivo para 
ser uma delas. Além disso, o Padre Orest Karplhuk e a Irmã Adriana Jurkevitch 
encorajaram-na a consagrar a sua vida na Congregação das Irmãs Servas de 
Maria Imaculada.

Sua irmã Isidora sabia que Minodora queria ser uma Irmã Serva de Maria 
Imaculada. Minodora estudava e ajudava as Irmãs. De vez em quando a mãe 
vinha visitá-la pois, queria muito que ela fosse uma Serva de Maria. Quando 
Minodora tinha 19 anos, a irmã Adriana Jurkevich -  era superiora e disse para 
Minodora que era hora de ir, e que precisava se despedir de sua família, especial
mente de seu pai.

Minodora foi para casa despedir-se da família. Quando ela ia chegando, viu 
de longe o seu pai fazendo uma cerca: num joelho ajoelhado e noutro batia os 
pregos com o martelo, mas ele não a viu. Quando ele a viu, ela disse: papai, eu 
vim para me despedir e os dois desabaram a chorar e ele disse: "Você quer ser 
uma irmã?" - Sim, papai, eu quero! E o pai com lágrimas na frente dela, disse: 
"Então vai filha!" Ele colocou as mãos na cabeça dela e abençoou-a. Minodora 
não esperava tal mudança de seu pai. Pois, ele era contra a ideia da Minodora. 
Eles foram até a casa, conversaram, se despediram e ela voltou para a casa das 
Irmãs.

Com 19 anos, ela foi para Prudentópolis. Deixou toda a diversão nas quais 
sempre esteve envolvida. Em Prudentópolis ainda estudou um  pouco onde a Irmã 
Rafaela Rymkevicz, ensinou-lhe matemática e o que era necessário.

Em 01 de janeiro de 1945, iniciou sua candidatura na Congregação das 
Irmãs Servas de Maria Imaculada, quando a mestra do noviciado era Irmã Bene
dita Chomiy e a superiora Irmã Antônia Bilobran. O diretor espiritual do novi
ciado era o padre Raphael Lototsky, OSBM. Recebeu o hábito religioso de Irmã 
Serva em 12 de julho de 1945.

Os primeiros votos ocorreram em 04 de julho de 1947, e os votos perpétuos 
dedicados a Deus em 12 de julho de 1953, quando a Superiora da Congregação 
era Irmã Verônica Garguil e a Superiora Provincial Irmã Teofania Borchtch.

Irmã Minodora realizou a sua missão de Serva nas seguintes localidades: 
Dorizon, foi onde aprendeu a costurar, zelava pela igreja e fazia trabalhos domés
ticos, Linha B, Irati -, Governador Ribas, Itapará, Palmital 1, Roncador, Guami- 
rin, União da Vitória, Barra Bonita. De profissão professora, ensinava na escola, 
teve muito zelo com as crianças, catequizava, preparava as crianças para a 
Primeira Comunhão, visitava as famílias, acompanhava os sacerdotes nas colô
nias e cantava a Divina Liturgia com o povo, ensinava a língua ucraniana, borda
do, cuidava da igreja. Conduzia o Apostolado da Oração, Movimento Mariano -
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Filhas de Maria. A missão de superiora local realizou nas comunidades de: 
Governador Ribas, Guamirin, Itapará.

Gostava de rezar, piedosa, silenciosa, pacífica, humilde, alegre, feliz, santa, 
confiava em Deus, agradecia ao Senhor pelo dom da vocação.

Depoimento da ir. Egidia Pastuch, SMI: -  “Trabalhei com ir. Minodora em 
Roncador na catequese.

Ela gostava de trabalhar e ensinar as crianças. Ensinava-as muitas orações. 
Levava-as para a igreja, falava-lhes sobre a presença de Jesus na Eucaristia e 
como as crianças deviam rezar, agradecer e pedir tudo o que precisavam.

Cuidava com amor especial dos coroinhas e como deviam se comportar 
perto do altar como soldadinhos de Jesus Eucarístico. Respeitava muito os sacer
dotes e eles também gostavam do jeito que ela preparava as crianças para a vida 
na Igreja. Sempre ensinava Ucraniano, por isso os padres e os pais valorizavam 
muito este seu trabalho. Gostava de cantar e ensinava as crianças. Também 
danças ucranianas, teatros especialmente festejava com as crianças e os pais o dia 
de S. Nicolau, isto na Paróquia S. Nicolau em Roncador. Ensinava "колядувати" 
e ia com as crianças nas casas cantar. No ano Novo incentivava as crianças para 
irem nas casas desejar "Feliz Ano Novo", que é muito importante.

Quando esteve na "Oselha" sempre perguntava se eu podia levá-la para 
visitar outras comunidades de Irmãs. Algumas vezes levei-a comigo e ela ficava 
muito agradecida. Lembrava sempre para mim este gesto de caridade.

Rezo e agradeço a Deus pelo seu grande exemplo de verdadeira Consagrada 
a qual amava a grande missão da Serva de Maria Imaculada que é: "Conforme o 
exemplo da Bem-Aventurada Josafata: estar junto do povo, com o povo e ajudá- 
-los no que for possível, fazendo caridade, ajudando-os no seu crescimento 
espiritual; especialmente Apostolado da Oração, Grupos de Jovens, Adolescentes 
MEJ e Crianças” , (ir. Egidia Pastuch, SMI).

Quando já  se sentia enfraquecida, necessitada de cuidados especiais de 
médicos e irmãs foi transferida para a comunidade Vila Madre Anatólia em 
Prudentópolis.

Na noite do dia 27 de julho de 2019, foi chamada pelo Senhor, e deixou este 
mundo em busca de uma recompensa eterna no céu, com a idade de 92 anos de 
vida e 74 anos de vida religiosa como Serva de Maria Imaculada.

Que o Senhor recompense a Irmã Minodora, por todo o seu servir, por ter 
levado uma vida tranquila, e humilde, por todo o bom trabalho como professora, 
por todas as palavras e ações que realizou, pelo bom exemplo que deixou para 
cada uma de nós. Que esteja no etemo e feliz olhar da santa face de Deus no céu. 
Eterna seja a sua memória!

Вічна їй пам’ять!
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