Редакційне
Зустріч минулого й майбутнього
Ще один рік став історією,
потонув у вічності, залишаючи
поза
собою
добрий
або
недобрий спогад всього, що вже
здійснилося, а людство сумує,
що стільки було недоброго й
дякує за все добро, що
здійснилося у світі.
Багато ілюзій і розчарувань
і багато здійснених надій!
Скільки любові без відповіді, розвіяних нездійснених надій але й
скільки любови й доброти серед людей!
Мільйони людей відійшли у вічність, мільйони втрат але й
мільйони здобутків.
Для багатьох життя втратило свою красу, для інших отворило
двері до щастя.
Старий рік, з одного боку, розпращався проливаючи сльози цілого
світу, а з другого розсіваючи усміхи добра.
Але чи минулий плач буде могти вимити всі плями чорних невдяк,
злоби, ненависти? Чи потрапить змити гріхи убивств, переслідування,
знущань? повимітати з усіх закутків людських душ ввесь смуток,
біль? Але минула радість добра напевно залишить по собі гарні й
вдячні спогади.
Чи розбудиться надія в тих, що втратили всю надію, зросить
любов’ю засмучені й спроневірені серця? Все недобре проминуло,
залишаючи лише згадку, але й добро минулося, але залишило за
собою світло надії на краще майбутнє, на більш мирний світ.
Новий 2020-ий рік зайняв його місце минулого. Він обіцює
багато добра й ласк. Вітаймо його з оптимізмом і в надії на Бога, бо
Він з нами у всі дні цього Нового Року і цілого нашого життя.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
O encontro e desencontro do passado e do futuro
Mais um ano tomou-se história, mergulhou na eternidade deixando
para trás o bem e o mal, tudo o que já era, a humanidade chora o mal que
aconteceu e agradece o bem praticado pelos homens de boa vontade.
Muitas ilusões foram perdidas! E muitas esperanças acontecidas!
Milhões de amores sem resposta desfeitos, lares destruídos, homens e
mulheres, juventude desiludida, mas também um mar de bondade nos cora
ções de milhões de pessoas!
Quantos terminaram desiludidos da vida na sua caminhada e quantos
partiram esperançosos de uma vida sem fim!
Quantas lágrimas de pobres e abandonados, esperanças que se foram
com o vento e deixaram apenas amarguras?!
Muitos perderam o gosto pela vida, aos quais nem a morte significa
algo, viveram alimentados apenas com desespero?!
O ano velho despediu-se, derramando lágrimas de todo o mundo, de
toda a natureza, de todos os homens e mulheres e principalmente derraman
do lágrimas de tantas consciências desesperadas?!
Conseguirá este choro lavar as injustiças, calúnias, ingratidões, malda
de que envolvem o mundo?! Conseguirão as lágrimas lavar os pecados de
assassinatos, ódios, perseguições, injustiças?! Conseguirá lavar todo o
sangue derramado nas estradas, nas guerras, as amarguras do passado, para
que os que sonham com felicidade possam ter alguma esperança?
Oxalá as lagrimas do ano 2020 consiga lavar dos recantos das almas
humanas todas as tristezas, dores, desilusões, regar a flor da saudade e da
esperança que tanto sonha em crescer entre os homens, mas sempre encon
tra mil dificuldades para crescer!
Conseguirão essas lagrimas dum passado amargo regar com amor um
belo e florido jardim, onde crescerão flores de esperança, de amor, de
bondade, amizade, misericórdia, perdão, esforço delicadeza para o ano que
começa... Será este ano de 2020 um ano, onde crescerão belas flores de
ESPERANÇA, BONDADE, PAZ e FELICIDADE?
Para a flor da ESPERANÇA, este ano de 2020 sorri e quer, de coração
aberto, abraçá-la afetuosamente!
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Намірення за Євангелізацію
Пожвавлювання миру у світі.
Молімся, щоб християни, вірні всіх релігій і люди
доброї волі (пожвавлювали) старалися про мир і
справедливість у світ ії
“Слава на висотах Богу, а на землі мир людям доброї волі“. (Лк
2,14). Це є бажання Богу для всіх своїх створінь, що всі жили в мирі,
але здається що теперішні люди це не розуміють, бо на жаль люди
мають здатність ненавидіти, нарікати, і це насправді є характеристики,
які Бог не вкладає в нас, тому що Він нас створив щоб пропагувати
добра, любові та миру. Але гріх входить у життя тих, хто не хоче
звільнитися від нього, замість іти в шлях святості та справедливості,
то людина сам себе засуджує в житті без Бога і на вічно. Ми
переживаємо етап радикальних змін у світі, який здається не таким
позитивним, коли бачимо новини в телевізії то показують тільки
відсутність миру та справедливості у світі, тому важливо створити
умови, які долають динаміку гріха, ненависті та несправедливості. Це
пропозиція Святішого Отця на цього місяця, не лише для нас
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католиків а для всіх людей доброї волі.
Мир це плід справедливості, поки буде існувати економічні,
соціальні, культурні, релігійні несправедливості, неможливо дійти до
миру. Будьмо впевнені, що добре структурована програма соціальної
політики, яка оцінює людську особистість та її гідність, принесе
визначний результат. Настав час показати, що насильство не може
бути подолане насильством, безпека не буде досягнута зброєю,
побудова миру та справедливості стане можливою лише тоді, коли
люди справді житимуть заповідь любові і це є: прощення, служіння та
благодатність.
Папа Бенедикт XVI на святкуванні всесвітнього дня миру 2013 р.
каже: "Здійснення миру насамперед залежить від визнання того, що
ми, в Бозі, одна людська родина". Для Бога немає раси, кольору,
багатства, для Нього важливі добрі справи, повага, здатність любити і
вільно передавати любов, яку Він нам дарує. Зв'язок несправедливості
потрібно подолати, це залежить від кожного, бо Бог створив нас, щоб
жити у світі, де панує мир. І коли молимося і зробимо щоб більше
людей навернулися до Бога, то без сумніву зможемо вірити що мир
пануватиме.
о. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção pela Evangelização
Promoção da paz no mundo.
Rezemos para que os cristãos, os que seguem outras religiões e
as pessoas de boa vontade promovam a paz e a justiça no mundo.
“Glória a Deus nas alturas e na terra paz aos homens” (Lc 2,14). Esse é
o desejo de Deus para suas criaturas: que todos vivam em paz, porém ela
parece ser ferida pela humanidade, pela capacidade que infelizmente o
homem possui de odiar, de ter inveja, de ser ganancioso, essas são caracte
rísticas que Deus não coloca em nós, quando nos criou o fez para a promo
ção do bem, da paz e do amor. Mas o pecado entra na vida de quem não
quer dele se libertar, faz com que o caminho de santidade e justiça se tome
algo que condena. Estamos vivendo uma etapa de transformações radicais
no mundo que parece não ser tão positivas, os noticiários evidenciam a falta
de paz e justiça no mundo, por isso, é importante criar condições que supe
rem a dinâmica do pecado, do ódio e da injustiça. Essa a proposta do Papa
para este mês que é também um convite não somente a nós católicos, mas
as pessoas de boa vontade para que também promovam a cultura da paz.
A paz é obra da justiça, enquanto houver injustiças econômicas,
sociais, culturais, religiosas e o poder deixar de ser compreendido como
opressão é que se tomará rumos para a harmonia de todos. Tenhamos certe
za de que um programa de políticas sociais bem estruturado onde haja a
valorização da pessoa humana e de sua dignidade trará significantes resul
tados. Já é hora de mostrar que violência não se supera com violência, segu
rança não será conquistada com armas, a construção da paz e justiça
somente será possível quando as pessoas realmente viverem o mandamento
do amor onde exista: perdão, serviço e gratuidade.
O papa emérito Bento XVI na celebração do dia mundial da paz em
2013 diz: “A realização da paz depende sobretudo do reconhecimento de
que somos, em Deus, uma única família humana”. Para Deus não existe
raça, cor, riqueza, para Ele o que importa é as boas obras, o respeito, a capa
cidade de amar e transmitir de maneira gratuita o amor que Ele nos dá. O
elo da injustiça precisa ser superado, isso depende de todos, pois Deus nos
criou para viver em um mundo onde reina a paz. E na medida em que rezar
mos e fazer-mos com que mais pessoas se voltem a Cristo podemos sem
dúvidas acreditar que a paz reinará.
Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство Молитви
Апостольська праця на Божій ниві
Апостолувати означає сіяти слово Боже між народом. А
є різні середники через які можна поширювати у світі Божу
правду й засаджувати Боже Царство. Каже народна мудрість,
що “слово навчає, а приклад потягає”. Тут варта би
пригадати членам Апостольства Молитви, що вони
покликані не лише навертати і молитися за інших, але, в
першій мірі, мають старатися про свою власну святість. Є
важне передавати словом науку для вірних, але тільки вчити
про Бога й про Божі справи, мало що допоможе
перемінювати світ згідно з Божим навчанням. Хоч справді, навчати є конечне, бо
поки людина почне практикувати якусь правду, мусить про неї довідатися і знати.
Але саме знання в голові ніякого добра не принесе. Знати про всю науку
християнську і приймати її як правду це одне, а творити добрі діла це щось зовсім
інше. Воно конечне для того хто чинить добро й також успішне для апостоляту.
Приклад потягає і схиляє до добра. Важне для нас самих і важне для тих з якими
співживемо давати добрий приклад і мати підтримку духовну в молитві. Молитва
дає силу, щоб переводити засади Євангелії в конкретне життя.
В історії Церкви знаємо про побожних проповідників, які були мало вчені, не
мали високого знання, але своїми проповідями потягали нарід і їхні навчання мали
великі успіхи. Чому? Бо це були люди молитви й доброго життя. Найперше
старалися про свою власну святість, а потім про святість інших. їхній добрий
приклад потягав, а молитва підтримувала їхню проповідь. Вірні відчувають чи хтось
говорить тільки отак з уст, а чи говорить серцем. А буде говорити серцем тоді коли
переводить у життя те про що береться навчати й коли злучений з Богом в молитві.
Апостольство Молитви не може звужуватися лише до місячних зборів і до
ношення відзнак. Воно повинно обіймати щоденне життя і ми його члени не тільки,
щоб раз на місяць бути на зборах або на деяких подіях у церковній громаді, але ми
члени Апостольства Молитви в дома, при праці, в суспільстві, де би ми не були,
треба нести зі собою приклад життя, щоб ті які з нами пристають або нас бачать,
могли заохочуватися нашим добрим прикладом і скріплюватися силою нашої
молитви. Найкраща відзнака члена Апостольства Молитви це добре життя, це те
родинне життя між членами, приязнь, спільна заохота до творення добрих діл,
молитва.
Коротко говорячи, Апостольство Молитви це не лише збори, проказування
молитви пожервування, ношення відзнаки, але це також приклад життя, щоб коли на
нас дивляться інші, могли сказати, що ми відрізняємося від загалу народу й що
проявляємо щось інше й інакше, краще в нашому способі життя, в словах, в
приставанні з іншими, в радості, у вірності для своїх обов’язків.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
Dedicação ao apostolado pela oração e oferecimento
do dia a dia
Praticar apostolado é levar a Palavra de Deus para o
mundo. Existem diversas maneiras de ajudar a construir
o Reino de Deus, como através dos meios de comunica
ção, por palavras, exemplo de vida, boas obras, oração,
etc. Diz a sabedoria popular que a palavra ensina mas o
exemplo atrai. Aqui vale lembrar que os membros do
Apostolado da Oração são convidados não tanto para converter através das
palavras, mas, além de cuidar da sua própria santificaçãoo, levar a Palavra de
Deus ao mundo através de diversos meios conforme as possibilidades de cada
um. Mas não se trata apenas de ensinar com palavras. Deve-se levar a Palavra
de Deus pela prática de boas obras, pelo exemplo de vida, pela oração, atos de
caridade, etc.
Na história da Igreja são conhecidas pessoas de poucos estudos, mas que
conseguiam grande sucesso no apostolado. Por que? Porque eram pessoas de
oração e de vida exemplar. Antes de tudo, preocupavam-se com a santificação
própria e depois a transmitiam aos outros. Seu bom exemplo atraia e a oração
dava vida ao seu apostolado. O povo sente se alguém lhe fala somente pela
boca ou se fala de coração e com convicção. E fala-se de coração quando se
vive tudo o que se pretende transmitir aos outros. O melhor distintivo como
membos do Apostolado da Oração é a vida, oração, o espírito de comunhão, de
familiaridade, amizade, incentivo comum para a vivência do Evangelho.
O Apostolado da Oração consiste não apenas em participar na reunião
mensal ou em alguns eventos da comunidade eclesial. O espírito missionário
deve estar presente em todas as atividades do dia a dia de seus membros.
Somos apóstolos do Coração de Jesus sempre e por tudo, onde quer que nos
encontremos e em tudo o que fazemos nos nosso dia a dia.
Em poucas palavra, o Apostolado da Oração não consiste apenas em parti
cipar da reunião mensal, na oração do oferecimento, distintivos, mas principal
mente no bom exemplo de vida, para que todos possam dizer que somos
cristãos com o sinal + (MAIS) , isto é que temos algo de especial na nossa vida
familiar, profissional e religiosa, nas palavras, no espírito de amizade, na
alegria e fidelidade para com os nossos deveres.
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Congregação Mariana
1. Tema:
Nono Mandamento «Não cobiçar a mulher do próximo».
Décimo Mandamento «Não cobiçar as coisas alheias».
Motivação - Dinâmica: Espelho
Material: Um espelho escondido dentro de uma caixa, de modo que ao
abri-la o integrante veja seu próprio reflexo. O coordenador motiva o
grupo:
"Cada um pense em alguém que lhe seja de grande significado. Uma
pessoa muito importante para você, a quem gostaria de dedicar a maior
atenção em todos os momentos, alguém que você ama de verdade... com
quem estabeleceu íntima comunhão... que merece todo seu cuidado. Entre
em contato com esta pessoa, com os motivos que a tomam tão amada por
você, que fazem dela o grande sentido da sua vida..." Em seguida, o coorde
nador orienta para que os integrantes se dirijam ao local onde está a caixa
(um por vez). Todos devem olhar o conteúdo e voltar silenciosamente para
seu lugar, continuando a reflexão sem se comunicar com os demais. Final
mente é aberto o debate para que todos partilhem seus sentimentos, suas
reflexões e conclusões sobre esta pessoa tão especial. É importante debater
sobre os objetivos da dinâmica.
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2. Texto Bíblico: Mt 5, 27-28; Mc 7, 21-23
Lc 16,19-31; Lc 12,16-21
3. Desenvolvimento:
Nono Mandamento «Não cobiçar a mulher do próximo».
Do Catecismo Cristo nossa Páscoa - N. 866. 867. 868. Pode-se alcan
çar viver e melhorar a pureza interior mediante a oração - a pureza sempre
deve ser pedida - com a pureza de intenções, que busca cumprir em tudo a
vontade de Deus; e cuidando da imaginação e dos olhos - junto com os
demais sentidos - para se poder rechaçar qualquer complacência com os
pensamentos impuros.

4. Reflexão: Esse mandamento adverte contra a concupiscência (Cobi
ça desenfreada), entendendo-se que não se deve cobiçar a filha, a esposa, a
namorada, a irmã, a companheira, a serva do próximo, distinguindo, porém,
em cada criatura humana a “imagem e semelhança” de Deus.
Como posso demonstrar respeito com relação à vida matrimonial?
O que posso fazer para melhor praticar esse Mandamento?
Vejo no outro/a imagem e semelhança de Deus?
O que é possível fazer na própria família e no ambiente que nos rodeia
para criar um clima favorável à pureza?

5. Compromisso:
• Rebater os maus pensamentos, colocando os meios naturais adequados.
• Viver o pudor (recato) e a modéstia (moderação).
• Reze com fé em Deus para que o Pai tire a cobiça do seu coração e lhe
faça ver que você também é capaz de ter um namoro e um matrimônio feliz
sem invejar.

Décimo Mandamento «Não cobiçar as coisas alheias».
Do Catecismo Cristo nossa Páscoa - N. 939. 940.
Os nossos encontros sobre o Decálogo levam-nos hoje aos dois últimos
mandamentos. Com efeito, vendo bem, não acrescentam um conteúdo
novo: as indicações «não cobiçarás a mulher [...], nem coisa alguma que
pertença ao teu próximo » estão ocultos nos mandamentos sobre o adultério
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e sobre o furto.
Recordemos que todos os mandamentos têm a tarefa de indicar o
confim da vida, o limite para além do qual o homem se destrói a si mesmo
e ao próximo, danificando a sua relação com Deus. Se fores mais além,
destruir-te-ás a ti mesmo, destruirás também a relação com Deus e o
relacionamento com os outros. Os mandamentos indicam isto. Através
desta última palavra põe-se em evidência o fato de que todas as transgres
sões nascem de uma comum raiz interior: os desejos maléficos . Todos os
pecados nascem de um desejo maligno. Todos! É ali que o coração começa
a mover-se; assim a pessoa entra naquela onda e acaba numa transgressão.
No Evangelho, o Senhor Jesus diz explicitamente: « É do interior do
coração dos homens que procedem os maus pensamentos: devassidões,
roubos, assassinatos, adultérios, cobiças, perversidades, fraudes, desonesti
dade, inveja, difamação, orgulho e insensatez. Todos estes vícios procedem
de dentro e tomam impuro o homem » (Mc 7, 21-23).
Portanto, compreendemos que todo o percurso feito pelo Decálogo não
teria utilidade alguma, se não chegasse a alcançar este nível, o coração do
h om em . De onde nascem todas estas perversidades? O Decálogo mostra-se
lúcido e profundo a tal propósito: o seu ponto de chegada — o último man
damento — é o coração; e se ele, se o coração não for libertado, o resto de
nada serve.
Cada um de nós pode interrogar-se: mas quais desejos malvados tenho
com frequência? A inveja, a cobiça, as tagarelices? Todos estes vícios que
procedem de dentro. Cada um pode questionar-se, e isto far-lhe-á bem. O
homem precisa desta bendita humilhação, aquela pela qual descobre que
não se pode libertar sozinho, aquela pela qual clama a Deus para ser salvo.
São Paulo explica-o de modo insuperável, referindo-se exatamente ao man
damento não cobiçarás (cf. Rom 7, 7-24).
As últimas palavras do Decálogo educam todos a reconhecer-se mendi
gos; ajudam a colocar-nos diante da desordem do nosso coração, para
deixarmos de viver de modo egoísta e para nos tomarmos pobres de espíri
to, autênticos na presença do Pai, deixando-nos redimir pelo Filho e instruir
pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é o Mestre que nos guia: deixemo-nos
ajudar. Sejamos mendigos, peçamos esta graça!
Concluindo a reflexão sobre os mandamentos, vimos que Deus, nada
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pede antes de ter dado muito mais. Ele convida-nos à obediência para nos
resgatar do engano das idolatrias que têm um grande poder sobre nós. Com
efeito, procurar a própria realização nos ídolos deste mundo esvazia-nos e
escraviza-nos, enquanto o que confere estatura e consistência é a relação
com Aquele que, em Cristo, nos tom a filhos a partir da sua paternidade (cf.
E f 3, 14-16).

6. Reflexão: É importante saber que não está errado desejarmos os
bens da terra. Deus criou o mundo e o dispôs a serviço da realização do
homem. Além disso, esse desejo manifesta a fome de infinito que está no
coração do homem: o terreno nos conduz ao divino. O problema está no
desejo desordenado dos bens, onde não nos conformamos com o que temos
e sempre queremos o que o outro tem. Ser humilde e pobre de coração: o
nosso destino é a eternidade.
• Quais são os valores que o décimo Mandamento engloba?
• Quais as responsabilidades cristãs que o décimo Mandamento nos
propõe?
• A chave para viver o desapego é lembrarmos que somos peregrinos
nesse mundo e que nosso destino é o céu. Tenho pensado nisso?

7. Compromisso:
Cristo nos ensina com o seu exemplo que não são os bens materiais que
fazem as pessoas serem o que são. Ele nasceu num presépio, a sua família
era bem humilde (lembre que São José era carpinteiro) e quando iniciou a
sua vida pública disse que “As raposas têm suas tocas e as aves do céu, seus
ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde repousar a cabeça.” (Mt 8,

20).
Aprendamos a sermos humildes como o Senhor e confiarmos na provi
dência divina, trabalhando constantemente para ganharmos com dignidade
tudo o que precisamos para o nosso sustento e dos meus familiares. Ao
invés de comparar-nos com o outro, sejamos humildes e agradecidos a
Deus pelo que temos. Que o nosso coração seja solidário e generoso como
o de Nossa Senhora. Confiemos em sua intercessão. Nossa Senhora sempre
cuida dos seus filhos, desde que eles estejam buscando em sua vida o que é
realmente mais importante.
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Movimento Eucarístico Jovem
A Missão, o ramo fecundo da parreira
1. Acolhida
Acolher os adolescentes com os símbolos missionários: Cruz, Bíblia,
Sandália, Corrente, Galho Seco, Espinho, Pedras...

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: Cartaz com missionários, frases sobre a evangelização no
mundo.

3. Objetivo do Encontro

V

Levar o mejistas a compreender a importância da missão no MEJ,
por ser um movimento que une oração e ação.

4. Oração inicial
Oração de Santo Inácio de Loyola
Tomai, Senhor, e recebei, toda a minha liberdade, a minha memória e o
meu entendimento, toda a minha vontade e tudo o que possuo, vós me
destes, a vós o restituo.Tudo é vosso, disponde pela vossa vontade, dai-me
apenas, Senhor, o vosso amor e graça, que isso me basta.

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o mês.
Partilhar a experiência que foi pedida aos mejistas que fizeram durante o mês.

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Mt: 10,5-7 - Jesus enviou em missão após lhes ter dado as instruções...
Mc: 10,5-7 - "Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura.".

7. Aprofundamento do tema
Missão do Movimento Eucarístico Jovem
A missão do Movimento Eucarístico Jovem é "ser missionário partindo
do oferecimento diário." A nossa missão é que cada membro seja missioná
rio na vida diária, oferecendo sua vida na família, na comunidade e na
sociedade, tudo o que vivemos no dia a dia, em favor da Igreja, especial
mente nas intenções do Santo Padre, o Papa.
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Movimento Eucarístico Jovem
Para sermos bons missionários precisamos praticar os deveres a nós
confiados:
1. Comparecer e participar ativamente nas reuniões;
2. Todos os dias rezar o oferecimento e uma dezena do terço;
3. Confessar-se ao menos uma vez por mês;
4. Pôr em prática a comunhão ffeqüente;
5. Usar e zelar o distintivo do MEJ;
6. Estar junto com o grupo em todas as Missas e cerimônias;
7. Participar de todas as devoções do Movimento;
8. Ser aplicado no estudo e no trabalho e sempre dar bom exemplo;
9. Ser fiel e generoso na oferta do tesouro mensal do MEJ;
10. Viver sempre na presença de Jesus.
Também temos os Três Pilares que compõem a nossa missão:
O EVANGELHO: Lemos e meditamos a Bíblia, para alimentar a
nossa missão, e moldar nosso coração, segundo o coração de Cristo.

A EU CA RISTIA : É partilha, solidariedade e amor. Repartimos o pão
da nossa vida com a comunidade em família especialmente com os mais
necessitados.

NOSSA M ISSÃO: Jesus de Nazaré é nosso modelo, nosso ponto de
referência. Anunciar Jesus Cristo e seu Evangelho é a missão de todos os
membros do MEJ.
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Movimento Eucarístico Jovem
M EJ - O Movimento Eucarístico Jovem também tem suas caracterís
ticas e as principais são: ALEGRIA, UNIÃO, EDUCAÇÃO, BOAS AMI
ZADES, PRESENÇA DE JESUS.

8. Dinâmica
Dividir os mejistas em grupos se o número presente for maior que
quatro. Distribuir folhas e canetas e pedir que atualizem a leitura de Mt
10,5-7, para os dias de hoje com suas palavras.

9. Compromissos ou tarefas para o mês
Convidar um amigo novo para o Movimento Eucarístico Jovem.
(Fazer a troca das Taemnetsiá...).

10. Atividade de Reflexão
Partilhar a experiência vivenciada através da dinâmica que realizamos.

11. Rezar o Oferecimento do dia
OFERECIMENTO DO DIA
Ofereço-Vos, ó meu Deus, em união com o Santíssimo Coração de
Jesus, por meio do Coração Imaculado de Maria, as orações, obras, sofri
mentos e alegrias deste dia, em reparação de nossas ofensas e por todas as
intenções pelas quais o mesmo divino Coração está continuamente interce
dendo e sacrificando-se em nossos altares. Eu vo-los ofereço de modo
particular pelas intenções recomendadas aos associados do Apostolado,
neste mês e neste dia.
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Покровитель на місяць січень
Св. Василій Великий
(Людила КАРПЮК, провідний науковий співробітник Музею
волинської ікони)
I o січня християни вшановують
пам’ять одного з найвизначніших отців
Церкви,
богослова,
аскета,
організатора монашого життя Василія Великого.
Святий Василій народився 330
року
в
Неокесарії
Понтійській.
Походив з християнської родини: його
дідусь був мучеником за віру; бабуся,
батько, матір, брати Григорій та Петро,
а також сестра Макрина шануються як
святі. Василій спочатку навчався під
керівництвом свого батька, а згодом - у
Константинополі й Атинах. Саме там
він засвоїв науку Християнства. Після
закінчення
навчання
приймає
Хрищення
(тоді
охришувались
переважно дорослими) і прагне
присвятити життя служінню Господу.
Заради цього відвідує християнські
громади Єгипту, Палестини й Сирії. Повернувшись із подорожі,
оселяється у родинному маєтку в Аннесі. Аристократ за походженням,
він став аскетом, учителем-богословом, добродійником.
У 364 році Василія висвячують на пресвітера, а через чотири роки
- на єпископа Кесарії й митрополита Кападокії. Він стає моральним
провідником східного єпископату, у проповідях та письмових творах
порушує догматичні й моральні теми, проблеми чернечого співжиття.
Святий зобразив у них ідеал християнина - людину, вільну від гріха,
цілісну, що живе згідно із заповідями, вміє молитися, духовно
з ’єднану з Богом.
У Кесарії угодник облаштував два монастирі.
Всі свої особисті кошти і доходи церкви він використовував на
користь бідних; у кожному окрузі своєї митрополії створив різні
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Santo do mês de janeiro
заведення, ніколи, шпиталі, робітні для бідних, старих, хворих і сиріт.
Він став засновником спільного монашества названого пізніше
Василівни.
Хвороби, праця без відпочинку, турботи пастиря християнської
громади рано виснажили сили святителя. Помер 1 січня 379 року у
віці 49 років. Церква дуже швидко стала вшановувати його пам’ять.
Вже через 18 років його чесноти, святість і велич оспівуються у
богослужіннях в дні празника. У них Василій прославляється, як
«святий Христовий язик», «пастир Христової Церкви», «Божественна
і священна бджола Христової Церкви».

Santo do mês:

São Basílio Magno,
luminário da Capadócia
No dia I o de janeiro, a Igreja recorda São Basílio Magno, irmão de sangue de São Gregório de
Nissa e grande amigo de São Gregório Nazianzeno. Esses três são reconhecidos como luminários J U
da Capadócia, região da Turquia. Basílio ocupa
entre eles lugar de destaque na história da Igreja
São Basílio Magno nasceu de uma família
santa que buscava testemunhar, na própria vida e
na formação dos filhos, o grande amor por Cristo
e pela Igreja. Foi assim que, ajudado pelo pai, São
Basílio Magno recebeu a primeira formação.
Depois, passou por Constantinopla, chegando a
estudar em Atenas e formar-se em retórica. A essa ^
altura, mesmo tendo um coração bem semeado pelo
Evangelho, ele começou a buscar glórias humanas. É
importante percebermos isso na história dos santos.
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Santo do mês de janeiro
Eles não nasceram santos e não foram obrigados a ser santos; aceitaram
este desafio, mesmo que houvesse, em algum período, um desvio. Mas a
misericórdia do Senhor sempre nos dará uma nova change. Foi o que acon
teceu com São Basílio.
Ao conhecer o amigo São Gregório Nazianzeno, São Basílio conheceu
Cristo mais profundamente e retomou a amizade com Jesus. Ele, que já era
muito culto, direcionou todo o seu potencial para Aquele que é a verdade, o
Logus, o Verbo que se fez carne, Jesus Cristo, nosso Senhor e salvador.
Retirou-se por um tempo dali e pôde viver uma vida de muita oração e
penitência. Depois, foi inspirado a se aprofundar na vida eremítica e
também na vida monástica. Visitou o Egito, Síria, Palestina e estudou ao
ponto de, com seu amigo Nazianzeno, começar uma comunidade monásti
ca.
Aconteceu que, diante da realidade na qual o Arianismo - heresia que
afirmava que Jesus Cristo não é Deus - confundia muito as pessoas e ainda
era apoiada pelo imperador do Oriente chamado Valente. Enfim, uma
confusão doutrinai! Nesta altura, em Cesaréia, São Basílio, em 370 d.C. foi
eleito bispo, sucessor de um dos apóstolos. Homem de caridade e de teste
munho, ele pôde combater e ver a verdade vencendo o Arianismo. O impe
rador não causava medo a esse homem cheio do Espírito Santo. São Basílio
também tinha muitas obras, não era apenas um homem de palavras; uma
imensa de instituição de caridade, quase uma cidade, chamada “Basilíade”
surgiu graças ao seu trabalho e bens da sua família.
Ainda padre, ele já era um testemunho reconhecido, uma autoridade
não só pela Igreja, mas pela vida. São Basílio Magno deixou uma riqueza
de escritos e, principalmente, a certeza de que amigo de Jesus, felizes nós
seremos. Em I o de janeiro de 379 d.C., ele partiu para o céu e intercede por
nós.
São Basílio Magno, rogai por nós!

-------------------------------------
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Посмертні Згадки
f Almir Panki
Almir Panki faleceu dia 21 de agosto de 2019,
filho de Mario Panki e Valdomira Kalusz (in
memorian). Nasceu em Ponte Nova, Prudentópolis,
aos 31 de março de 1965. Primeiro filho do casal,
tendo depois os irmãos Amilton, Marli, Soeli,
Márcia, Marina e Mariano (in memorian).
Na sua infância assistia a formação da comuni
dade de Ponte Nova, que até então pertencia para
Marcondes. Foi na casa do seu avô Miguel Panki,
que os pais se reuniram pela primeira vez para
combinar a construção da primeira capela.
Aos 22 anos, Almir casou-se com Jucelia Tere:
foi morar em Cadeado, frequentando a igreja de Palmital, Prudentópolis.
Tiveram duas filhas: Renata, casada com Genésio Futra, com dois netos:
Kaiky Renan e Isabelly; e Roberta com 15 anos.
Em 2009 voltaram a morar em Ponte Nova. Logo Almir entrou na
comissão da igreja, e como tesoureiro se empenhou na estética e melhorias
da igreja. Em 2014 foi eleito presidente da comissão, com reeleição em
2016, que exerceu até a sua morte repentina no dia 21 de agosto de 2019.
Sua vida foi breve, mas proveitosa, o amor que conduzia sua vida
rendeu muitos frutos. Como esposo e pai de família, estava sempre presente
e era muito atencioso. Trabalhava com a agricultura, mas sempre inovando
e não medindo esforços para manter a família feliz. Nas horas de lazer gosta
va de tocar gaita, a música, o belo, o elegante, o capricho era seu lema.
Nas celebrações era o primeiro a chegar na igreja. Como presidente da
igreja fez diversas reformas, pinturas, melhorando sempre todo o ambiente
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da igreja. Visitou todos os moradores, fez a relação das famílias, conhecia a
todos, escreveu a historia da comunidade, documentou com fotos e filmes e
fez a padroeira da comunidade Nossa Senhora de Hoshiw ser conhecida.
Almir se orgulhava disso, mandou pintar atrás do altar a íkone da padroeira
e zelava para que tudo tivesse o aspecto oriental ucraniano. Quase sempre
vinha para missa vestido com uma camisa bordada. Queria que a cultura
ucraniana estivesse em evidência. No ano de 2015 a comunidade fez seus 50
anos. Almir se empenhou com todas as forças para que este jubileu fosse
bem sucedido, e recomendou para o seu netinho de 6 anos que quando
chegar os 100 anos, que o trabalho será dele. O pequeno, que gostava muito
do avô, e participava em tudo, quando soube que seu vovô faleceu, ficou
preocupado, se falta muito tempo para a comunidade comemorar os 100
anos.
A comunidade de Ponte Nova ficou muito triste, pois a morte de Almir,
foi súbita, trabalhando. Com 54 anos de idade, cheio de entusiasmo e planos,
Deus decidiu levá-lo para mais perto de Si. Como não poupava esforços para
o bem de todos, foi receber o merecido descanso em Deus.
A família enlutada, sentida por Almir não estar mais com eles, mas emo
cionada e agradecida pelas orações e homenagens de todos que vieram para
o velório, especialmente Sua Excelência o Bispo Eparca Dom Meron
Mazur, OSBM, o pároco Pe. Dionisio Horbus, OSBM, Pe. Dionisio Bobalo,
OSBM, Pe. Sérgio Saplak, OSBM que vieram celebrar a “Panaheda” e o
vigário Pe. Valmor Szeremeta, OSBM, que concedeu os sacramentos na
hora da morte e fez o funeral. A todos que nos confortaram no momento da
despedida o nosso muito obrigado. Que o nosso pai, esposo e avô e amigo
brilhe no céu, como o foi para nós nesta terra.
A família.
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f Adélia Novossad Kolody
"Seus dias de luta terminaram, seus dias de glória
chegaram e agora o céu azul é todo seu..."
No dia 30 de junho de 2018 descansou nos braços
do Pai aos 82 anos de idade, nossa querida mãe, avó
Adélia Novossad Kolody.
Adélia nasceu no dia 08 de janeiro de 1936. Filha
de Júlio e Ana Novossad. Foi casada com Rafael
Kolody (Falecido há 5 anos). Deixa 6 filhos: Júlio,
Antônio, Cecília, Dionizio, Pedro e Paulo. 20 netos e
6 bisnetos. Sua neta Marta é religiosa da Congregação
das Irmãs de São José.
Nossa mãe Adélia, sempre foi uma mulher de fé, instruiu seus filhos no
ensinamento da Igreja. Foi membra ativa do Apostolado da Oração e partici
pava da igreja Apresentação de Nosso Senhor de Vista Alegre.
Meus olhos não poderão mais enxergar você. Meus ouvidos não pode
rão mais escutar sua voz. Mas meu coração baterá de saudade e amor eternos
por você!
A morte a levou é assim a vida, todos sabemos que um dia é esse o nosso
fim e o dos que mais amamos, mas nossa história, todas as lembranças que
guardamos, não acabará nunca!
A família agradece ao padre André Pistun OSBM pelas palavras presta
das e pela celebração da liturgia de corpo presente. Agradecimento também
às Irmãs de São José pelas orações e apoio prestado e a todos que nos conso
laram nesse momento de dor.
Agora desejamos apenas que descanse em paz, e que Deus a receba de
braços abertos. A senhora partiu, mas ficará etemamente no nosso coração,
na nossa saudade, nas nossas memórias, no nosso amor.
Descanse em paz. Вічная пам'ять!
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Intenções para Apostolado da Oração
do Papa para 2020
O Vaticano anunciou todas as intenções do Papa Francisco para o ano de 2020.
Ao sacerdote jesuíta Frédéric Fomos, diretor da Rede de Apostolado da
Oração o Papa, concedeu uma entrevista ao jornal do Vaticano, L'Osservatore Romano (LOR) na qual explicou as novidades nas intenções.
Pe. Fomos disse que nelas "encontramos um eco nos desafios para o
mundo que o Papa apresentou no início de janeiro para os membros do corpo
diplomático", quando os incentivou a "ser uma ponte entre povos e constru
tores da paz” e viver nesta paz entre religiões e pessoas de boa vontade.
A prioridade do Santo Padre é a questão dos migrantes "a quem o Papa
leva em seu coração e oração há muito tempo", a luta contra o tráfico de
seres humanos, a Igreja na China, "a relação com a nossa casa comum" e os
desafios do Sínodo da Amazônia que será realizado em outubro deste ano.
Nas intenções para 2020 também se rezará por aqueles que "se deixam
levar pelo caminho da morte, por causa das diversas dependências: abuso
de drogas ou álcool, uso nocivo de novas tecnologias ou a pornografia
on-line, com todas as suas consequências".
"Diante dos desafios do mundo, a Igreja é mobilizada através da
oração, serviço e solidariedade. Promover uma sociedade mais justa e mais
humana é parte integrante do anúncio do Evangelho de Jesus Cristo", desta
cou o sacerdote.
A seguir, as intenções de oração do Papa Francisco para todo o ano de 2020:

Janeiro - Intenção de oração pela evangelização:
Promoção da paz no mundo.
Rezemos para que os cristãos, os que seguem outras religiões e as
pessoas de boa vontade promovam a paz e a justiça no mundo.
Січень - За євангелізацію:
Пожвавлювання миру у світі.
Молімся, щоб християни і вірні всіх релігій і люди доброї волі
(пожвавлювали) старалися про мир і справедливість у світи
Fevereiro - Intenção de oração universal:
Escutar os gritos dos migrantes.
Rezemos para que o clamor dos irmãos migrantes vítimas do tráfico
criminoso seja escutado e considerado.
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Лютий - Універсальне:
Вислуховувати голос мігрантів.
Молімся, щоб голос братів мігрантів, жертв злочинного
трафіку був вислуханий і взятий під увагу.

Março - Intenção de oração pela evangelização:
Os católicos na China.
Rezemos para que a Igreja na China persevere na fidelidade ao
Evangelho e cresça na unidade.
Березень - За євангелізацію:
Католики в Китаю.
Молімся, щоб Церква у Китаю встоялася у вірності й зростала
в єдності.

Abril - Intenção de oração universal:
Libertação das dependências.
Rezemos para que todas as pessoas sob a influência de dependências
sejam bem ajudadas e acompanhadas.
Квітень - Універсальне:
Звільнення від залежностей.
Молімся, щоб усі люди, які підлягають залежностям,
отримували належну поміч і прислуги.

Maio - Intenção de oração pela evangelização:
Pelos diáconos.
Rezemos para que os diáconos, fiéis ao serviço da Palavra e dos
pobres, sejam um sinal vivificante para toda a Igreja.
Травень - За євангелізацію:
За дияконів.
Молімся, щоб диякони, і вірні які займаються службою слова і
бідними були живим знаком для цілої Церкви.
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Junho - Intenção de oração pela evangelização:
O caminho do coração.
Rezemos para que aqueles que sofrem encontrem caminhos de vida,
deixando-se tocar pelo Coração de Jesus.
Червень - За Євангелізацію:
Дорога серця.
Молімся, щоб ті, що терплять знайшли дорогу в житті і
дозволили бути діткненими Серцем Ісуса.

Julho - Intenção de oração universal:
As nossas famílias.
Rezemos para que as famílias de hoje sejam acompanhadas com
amor, respeito e conselho.
Липень - Універсальне:
Наші родини.
Щоб нинішні родини отримували прислуги в мирі, в пошані і в
добрих порадах.

Agosto - Intenção de oração universal:
O mundo do mar.
Rezemos por todas as pessoas que trabalham e vivem do mar, entre
elas os marinheiros, os pescadores e suas famílias.
Серпень - Універсальне:
Життя на морю.
Молімся за всіх, що працюють і живуть на морю, між ними
моряки, рибалки і їхні родини.
Setembro - Intenção de oração universal:
Respeito pelos recursos do planeta.
Rezemos para que os recursos do planeta não sejam saqueados, mas
partilhados de forma justa e respeitosa.
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Вересень - Універсальне:
Пошана до багатств природи.
Молімся, щоб природні багатства нашої планети не були
нищені, але вживані по справеливому й в пошани

Outubro - Intenção de oração pela evangelização:
A missão dos leigos na Igreja.
Rezemos para que, em virtude do batismo, os fiéis leigos, em especial
as mulheres, participem mais nas instâncias de responsabilidade da
Igreja.
Жовтень - За євангрлізацію:
Місія мирян у Церкві.
Молімся, щоб силою Хрищення, вірні миряни, головно жінки,
брали більшу участь у відповідальностях Церкви.

Novembro - Intenção de oração universal:
A inteligência artificial.
Rezemos para que o progresso da robótica e da inteligência artificial
esteja sempre ao serviço do ser humano.
Листопад - Універсальне:
Артифіціальний розум.
Молімся, щоб прогрес роботики і артифіціяльного розуму, був
завсіди на послугу людям.

Dezembro - Intenção de oração pela evangelização:
Para uma vida de oração.
Rezemos para que a nossa relação pessoal com Jesus Cristo se
alimente da Palavra de Deus e de uma vida de oração.
Грудень - За євангелізацію:
За духа молитви.
Молімся, щоб наше особисте відношення з Ісусом Христом
живилося Божим Словом і духом молитви.
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