
Редакційне
Нова Радість Стала

В наших різдвяних піснях оспівується Різдо Христа як велику новість: 
“Дивна Новина днесь являється” . . .“Нова радість стала” . ..

Таїнство Христового Різдва, це велика Новість. Народження Бога 
Спасителя на землі, це нечувана нова подія, недоступна до нашого розуміння. 
Це народження вічного Бога, Створителя і Всемогучого, його втілення в людину 
на те, щоб відновити історію людства, принести з небес на землю нові часи, 
вирятувати людину з її старого способу життя і впровадити її у величну новість.

Слово “Новий”, “Новість” часто й багато вживається в Новому завіті: Св. 
Павло говорить про “нову людину” (Еф 4.24; Кол 3,10); про “Новий завіт” (1 Кор 
11,25). Ісус нам залишив “нову заповідь” (Мт 9, 17); дав “Нове вино (нову 
науку)” (Мт 9,17); Він творить “все нове” (Одкр 21,5), щоб людина співала “нову 
пісню” (Одкр 14,3). Каже Апостол народів: “Коли хтось в Христі, він нове 
створіння. Проминуло все старе: ось повстає все нове” (2 Кор, 5,16; пор. Гал 
6,15).

Це новість, що її приніс на землю Ісус Христос своїм народженням тоді 
“коли прийшла повнота часів, Бог післав свого Сина, що народився від жінки” 
(Гал 4,4). Це не проста людська подія велична в людських очах, але це новість 
прихована, як великий цінний скарб, так як безмежне й всесильне божество було 
приховане в убогій особі Ісуса Христа, як рослина прихована в осередку малого 
зернятка. Це новість неначе закваска, та невидима сила яка перемінює все, 
перетворює негативне в позитивне, мертве в живе, бо стаючися людиною, Божа 
сила, в новий спосіб, просякнула все створене, пройняла всі людські справи, 
щоб так убожественити все і зробити, щоб усе, що було “на початку створене в 
Христі й для Христа” прямувало до свого остаточного славного завершення, до 
Отця Бога Створителя. У воплоченні одиноке чого Ісус не присвоїв собі це гріх, 
тому гріх це одиноке зло, яке має силу принести шкоду для людини, бо в ньому 
нема Христа, але від нього людина стала звільнення через страсті, смерть і 
воскресіння Спасителя. Все інше у всесвіті, все створіння просякле божеством!

Різдво Ісуса Христа, приносячи новість для світу, це торжество всіх 
торжеств не так зовнішнє й видиме, але невидиме, це свято яке нам говорить про 
те, що залишаєтся на всі віки й запевняє вічну новість для тих, які “його 
приймуть і увірують в його ім’я, бо Він дав їм право зватися дітьми Божими. (Ио 
1,12)

Для усіх наших читачів, передплатників, агентів і друзів доброї преси і для 
всіх кружків і членів Апостольства Молитви бажаємо Святого Різдва 
сповненого ласками й благословеннями Божими й засилаємо заразом наші 
побажання щасливого нового 2021 року! Нехай все, що старе вдягнеться, з 
новим роком, у велику новість, яку Христос приносить своїм народженням!

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

1



Editorial
Natal -  Feliz Novidade!

D urante o período de N atal, o povo proclam a com  seus cânticos natalí- 
cios a grande novidade: “N ova alegria surge” , “G rande novidade apare
ce...”

O grandioso m istério  do N atal de Cristo, o nascim ento de D eus na  terra 
é um a novidade que escapa da nossa com preensão. N atal significa o nasci
m ento do E terno D eus C riador e Todo poderoso para  renovar a  história, o 
tem po e especialm ente o hom em , tirando-o do velho estilo de v ida para 
um a grande novidade. A  palavra “N ovo” , “N ovidade” é um a palavra 
característica da literatura do N ovo Testam ento. S. Paulo fala de “novo 
hom em ” (Ef, 4,24; C l 3,10); “N ova A liança” (1 C or 11,25); Jesus nos 
deixa um  “novo m andam ento” (M t 9 ,1 7 ); nos oferece “vinho (ensinam en
to) novo” (M t 9,17); faz “novas todas as coisas” (Ap 21,5) para  que o 
hom em  redim ido possa cantar “um  cântico novo” (Ap 14,3). D iz o apósto
lo dos povos: “Se alguém  está em  Cristo, é um a nova criatura. Passaram -se 
as coisas antigas: eis que se fez um a nova realidade” (2 C or 5,17; Cf. G1 
6,15).

N ovidade trazida p o r Cristo, “quando veio a plenitude dos tem pos, 
D eus enviou seu Filho, que nasceu  de um a m ulher”(G l 4,4). Trata-se de 
um a novidade com o ferm ento, um a força invisível que transform a o negati
vo em  positivo, pois ao se fazer hom em , D eus entrou em  todas as m inúcias 
da vida hum ana para  d ivinizar tudo e fazer que tudo o que foi feito em  
Cristo e po r Cristo cam inhe para  o seu destino final, ao Pai D eus Criador.

O N atal de Jesus Cristo, a  N O V ID A D E que veio ao m undo, é um a 
superfesta que nos fala daquilo que perm anece para  sem pre e garante um a 
eterna felicidade. A os que “o receberem , aos que crerem  em  seu nom e, 
D eu-lhes o poder de se tom arem  filhos de D eus” (Jo 1,12).

Para todos nossos leitores, colaboradores, divulgadores da nossa 
im prensa, grupos e m em bros do A postolado da Oração, aos am igos, deseja
m os um  Santo N atal, cum ulado de graças e bênçãos de D eus, e um  Feliz e 
abençoado 2021! Possa o m undo envelhecido receber de braços abertos a 
grande novidade que Jesus Cristo vem  nos trazer no seu Natal!
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Намірення за Євангелізацію
За духа молитви
Молімся, щоб наше особисте відношення з Ісусом 

Христом живилося Божим Словом і духом молитви.

М олитва, Слово та  Євхаристія є важ ливими елем ентами в ж итті 
католицького християнина. Н а ж аль, багато лю дей знаю чи це, 
дозволяю ть захопитися пастками та  зручностями, які пропонує світ, і 
навіть не усвідомлю ю чи цього, в кінцевому підсум ку відходять від 
пропозиції, яку Б ог робить нам: “Перебувайте в моїй любові щоб 
давати багато плодів” (Ів. 15,8-9). Ч им  ближче лю дина залиш ається 
в Божій лю бові, тим  більш і відчуває Й ого д ії в повсякденном у ж итті, 
але для цього потрібні відповідальність, відданість і воля. Бог 
приходить до нас безкош товно, В ін  дуже простий і хоче мати стосунок 
з кожною лю диною , не вим агає і не зобов’язує, але відповідь, 
залеж ить від  кожного. Звідти виникаю ть глибокі та  особисті стосунки 
з Ісусовою , які ж ивляться вірою  через м олитовне ж иття, слухання 
Слова та  Євхаристії. Коли цього не буде в ж итті хрещ еної лю дини, 
тоді ж иття буде порожнє, сила зменш ується, лю бов охолоджується. 
П апа Бенедикт X V I сказав: “Віра відкриває нам пізнання і прийняття 
справжньої ідентичності Ісуса, його новини та унікальності, Його 
Слова як джерела життя, для того, щоб жити з Ним у особистих 
стосунках”.
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Намірення за Євангелізацію
Тому віра не тільки зм іцню є нас 

через таїнства та  молитву, але й коли 
я  д ілю сь нею  з інш ими. Н е можемо 
обманю ватись і говорити, щ о віра - 
це щ ось для мене самого.
П исьм енниця К ора Кораліна каже, 
що: “нічого, що живемо, має сенсу, 
якщо ми не зачіпаємо серця людей 
С кільки лю дей потрібно зустріти 
Х риста, скільки потрібно почути 
Слово, знати яке значення має 
Євхаристії. Я кщ о християнин 
усвідомлю є цей обов'язок, в іра і 
стосунки з Х ристом  стаю ть 
м іцніш ими, вкоріненими. Д обрим  
прикладом для розвитку цих відносин є також ж иття святих, 
подивим ося скільки переслідувань вони провели, скільки тем них 
ночей, скільки випробувань. С вятий Й осафат, наш  великий святий, 
був розірваний за  те, щ о не зрікся віри. Ц і чоловіки та  ж інки глибоко 
розум іли вчення Слова: “Чоловік житиме не самим хлібом, а кожним 
словом, що виходить з уст Божих”. (Mt 4,4).

Отож, коли ми починаємо мати цей ідеал в наш ому ж итті, тоді 
наш  спосіб  ж иття стає молитвою , стає зустріччю  і слуханням  Бога і з 
Богом. І це не відбувається за  одну ніч, це є прогрес який м и робимо 
щ одня, п ам ’ятаю чи щ о це не для того щ об ж ити тисячу законів і 
залиш ити серце подалі від  Бога. М арія, нова Єва, М ати Ісуса, у  своїй 
простоті та  смиренні, вм іла слухати, зберігати все в своєм у серці та  
ж ити тісно п о в’язана з Богом, часто в тиш і та  у  найтяж чому 
випробуванні, побачивш и свого сина в Х ресній  Д орозі. Н ехай вона 
надихає нас ш укати ш ляхів, щ об наш і стосунки як  членів 
А постольство М олитви були близькими до Ісуса Х риста в імені наш их 
братів і в нашому.

О. С тефан Вонсік, ЧСВ В
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Intenção 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.

Oração, Palavra e Eucaristia são elem entos essenciais na  v ida do 

cristão católico. Infelizm ente, m uitos sabendo disso deixaram  se levar 
pelas arm adilhas e confortos que o m undo oferece, e m esm o sem  perceber 

acabam  entrando em  um  círculo vicioso, se afastando da proposta que 

D eus, o am or inesgotável, faz a  nós: “Permanecei no meu amor para dar 
muitos frutos ” (Jo 15,8-9). Q uanto m ais um a pessoa perm anece no am or de 
D eus m aior será a ação D ele na  v ida diária, m as isso exige responsabilida

de, com prom isso e vontade. D eus vem  de m aneira gratuita até nós, E le é 
m uito sim ples e quer se relacionar com  cada pessoa hum ana, não exige, não 

cobra e não obriga, m as a  resposta, o “sim ” , depende de cada um . A  partir 

daí é que b ro ta  um a relação profunda e pessoal com  a pessoa de Jesus que 

é alim entada pela  fé através da v ida de oração, da  escuta da Palavra e v ivên
cia da Eucaristia. Q uando isso faltar na  v ida de um  batizado então a v ida 

fica vazia, as forças dim inuem , o am or esfria. D isse o Papa Bento X V I: “A
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Intenção pela Evangelização
fé  nos abre para conhecer e acolher a identidade real de Jesus, sua novida
de e unicidade, sua Palavra, como fonte de vida, para viver uma relação 
pessoal com E le”.

A ssim  sendo, a fé não só nos fortalece m ediante os sacram entos e a 
oração, m as tam bém  quando a  com partilho com  os outros. N ão  podem os se 

iludir e dizer que a  fé é algo para  m im  m esm o. A  escritora C ora C oralina diz 

que: “nada do que vivemos tem sentido, se não tocarmos o coração das 
pessoas”. Q uantos precisam  se encontrar com  Cristo, quantos precisam  
ouvir a Palavra, saber o sentido da Eucaristia. Se o cristão tiver consciência 

desse dever, a fé e a relação com  Cristo se tom am  m ais fortes, enraizadas. 
U m  bom  exem plo para  o cultivo dessa relação é a  v ida dos Santos, na qual 

podem os ver quantas perseguições eles passaram , quantas noites escuras, 

quantas provações. São Josafat, o nosso grande santo, foi m orto po r não 

renegar a fé. A ssim , podem os fazer que a nossa v ida tam bém  seja alim enta

da pelo exem plo daqueles que nos antecederam . Esses hom ens e m ulheres 
com preenderam  com  profundidade o ensinam ento da Palavra: “Nem só de 
pão o homem viverá, mas de toda palavra que sai da boca de Deus ” (Mt 4,4)

Pois bem , quando nós passam os a  ter esse ideal de v ida o nosso m odo 

de v iver se tom a oração, se tom a encontro e escuta de D eus e com  Deus. E 

isso não se dá do d ia para  noite, é um  progresso que vam os alcançando 

diariam ente, passo a passo, m uitas vezes de form a lenta, m as o im portante 

é que seja sem pre progressivo. M aria, a nova Eva, M ãe de Jesus, em  sua 
sim plicidade e hum ildade soube escutar, guardar tudo no coração e v iver 

intim am ente ligada com  Deus, geralm ente em  silêncio e na  m ais dura 

provação enquanto v ia  seu filho na  Via Crucis. Q ue M aria nos inspire a 

buscarm os cam inhos para  que a  nossa relação com o m em bros do A postola- 

do da O ração seja de proxim idade com  Jesus Cristo em  nosso favor e a 

favor de nossos irm ãos.

Pe. Estefano W onsik, O SBM
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Апостольство Молитви
Чим повинно займатися Апостольсто Молитви

Братство Апостольства Молитви не повинно 
звужуватися лише до місячних зборів і щоденого 
пожертвування. Воно має широке поле діяння в 
громадах, може й повинно займатися різного роду 
добродійними ділами, культурними й релігійними 
справами, відповідно до потреби спільноти. Більші 
свята, великі торжества в Церкві, не повинні проходити 
в громаді незамітно і тут Апостольство Молитви може використовувати такі 
нагоди для організування громадських свят. Крім щоденного пожертвування 
свого життя і своїх буденних справ і переживань, Апостольство Молитви 
покликане, щоб займатися різними справами при церкві й в суспільстві, як 
наприклад, праця при церкві, різні помочі в спільноті, головно для родин які 
знаходяться в особлившій потребі, відвідування хворих, організування 
родинних або церковних фестин чи коктелів, релігійне і культурне 
вшанування дат, як дня матері-батька, дня посвячених осіб, священика, 
катехитів, мирян, реколекції, молитовні зібрання в різних намірах, адорації, 
старання про духовні покликання і т. Поміж тим всім, крім того, що ним 
всюди братство займається по церковних громадах, часто забувається 
продумувати нові нагоди і нові форми влаштування свята для дітей, для 
хворих і старших осіб, убогих, головно з нагоди Христового Різдва, Пасхи чи 
при інших релігійних або й культурних датах. Тут Апостольство Молитви 
може зааґанжувати своїх членів на збірки для потребуючих, подаруночків і 
різного роду розривок а може й виступів для дітей, спільних молитов. Тими 
справами найчастіше займаються сестри чи катехитки, але не всюди й не 
завсіди вони присутні й не завсіди спроможні до того, бо покликань все 
менше, тому Апостольство Молитви може в тих справах провадити перед, 
вдаючися до нових ідей і починів. Дуже воно гарно, коли громада не 
задоволяється вічно повторяти те саме й те саме. Потрібно нових починів, 
творчости. Хтось десь щось доброго побачив або почув в подорожах, 
відвідинах, розмовах, нехай старається це ввести в практику у власній 
громаді.

З нагоди цього Різдва, заохочується наші кружки Апостольства 
Молитви до продуманий якоїсь новости чи то для цілої громади чи то 
для дітей, молоді або інших. Апостольство Молитви повинно вести 
перед в пробуджуванні громади зі застояння до прогресу і різних нових 
починів.

О. Тарсикій Залуцькй, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
Campos de atividades do Apostolado da Oração

O cam po das atividades do A postolado da Oração 
não pode lim itar-se à  costum eira reunião m ensal e 
oferecim ento diário de suas atividades e vivências, 
m as deve estar aberto à diversas outras áreas de ação, 
com o atividades beneficentes, organização de cele
brações culturais e religiosos, de datas im portantes do 
calendário, festas e vários tipos de com em orações de 
acordo com  as ocasiões e conform e as necessidades da com unidade. O 
A postolado da O ração deve estar aberto para  as m ais variadas áreas de 
serviço e apostolado.

O oferecim ento diário e a  reunião m ensal constituem  o dever essencial 
dos seus m em bros, m as não se deve ficar apenas nisso, as atividades do 
m ovim ento devem  se estender além , principalm ente no cam po religioso, 
m as tam bém  cultural e econôm ico, com o por exem plo, organização dos 
festejos da igreja, ajudas ao próxim o, à com unidade, a fam ílias necessita
das, v isita  aos doentes, organização de festas e apresentações pela  ocasião 
de datas com em orativas do dia da m ãe e do pai, dia do sacerdote e pessoas 
consagradas, do catequista, leigo, beneficentes, festejos culturais e relig io
sos, retiros, m om entos de oração, preocupação com  vocações sacerdotais e 
religiosas, etc.

N as suas atividades costum eiras, o A postolado, m uitas vezes, fica repe
tindo os m esm os serviços e esquecendo de iniciativas novas, com o p. ex., 
novas form as de celebrar os dias santos, principalm ente o N atal, a Páscoa e 
outras datas com em orativas, de festas para  crianças, lem brança dos doen
tes, orações com unitárias po r diversas ocasiões. N essas ocasiões seus 
m em bros têm  chance de organizar coletas para  pessoas ou  fam ílias em  
necessidade. É  de sum a im portância in troduzir novidades que despertam  a 
com unidade e fazem  da v ida na  Igreja m ais ativa e participante. A o desco
b rir algo de novo nas atividades de outros grupos, o A postolado da O ração 
deve pensar em  inovação das suas atividades e esforços.

Pela ocasião do N atal deste ano de 2020 convida-se os grupos para 
in troduzir novidades na  sua pastoral e iniciativas em  benefício das crianças, 
doentes, pobres, jovens fam ílias, etc.

P. Tarcísio Z.
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Preparação para o Natal

Sugestão da organização do ambiente
- no círculo de cadeiras onde as pessoas se acom odarão colocar um  

presépio m ontado sobre um a das cadeiras, dem onstrando que ele faz parte 
desse círculo. A poiá-lo  sobre um  suporte para  m antê-lo  em  um a altura 
adequada. C olocar um a vela  ao lado. E scolher m úsica ou canção adequada 
ao m om ento. Para cada participante um a vela  (decorá-la com o presente de 
N atal - lem brança da cam inhada do ano.)

1° momento:
A com odá-los no círculo.
C onvidá-los a participar de um a atividade, entregar a vela  e orientar:
- o presépio de Jesus está aqui entre nós, faz parte  do nosso círculo 

porque faz parte de nossa história, de nossa cam inhada cristã, de nossa 
vida. É  sobre isso que vam os refletir;

- vam os ouvir o texto. Procurem os estar atentos a  tudo, à nossa v ida 
fam iliar, social, com unitária; aos passos que já  dem os aos que pretendem os 
dar, às dificuldades e desafios que sabem os ter de enfrentar, enfim , agora 
vam os pensar, vam os refletir e buscar perceber o que o Espírito  Santo vai 
colocar em  nossos corações;

- colocar a  m úsica de fundo, volum e baixo.

No Presépio com Jesus, Maria e José
Com o está sendo a dinâm ica de nossa cam inhada em  direção ao Presé

pio, a prim eira m orada da Fam ília  de N azaré?
Q uem  som os nós diante desse Presépio vivo? Com o, de fato, o constru

ím os com  o nosso caminhar. Coloque-se diante dele, contem ple a M ãe 
M aria, o pai José, Jesus M enino e reflita.

Q uantas vezes nos am param os nos braços da M ãe M aria? E  as outras 
tantas que a levam os ao encontro de pessoas sofridas, confusas, perdidas? 
E  quantas não foram  as graças recebidas, a bênção da paz reconquistada e 
até m esm o o alento para  as causas perdidas?

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem
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Sentim os a  ternura do abraço da M ãe e reconhecem os o presente da 
m isericórdia do Filho: “eis aí tua M ãe... eis aí teu  filho...” E  na  postura  do 
pai José, a proteção do pai terreno a lem brar o amor, a força e o poder do 
Pai Eterno.

Eis aí um a possibilidade: fazer de nosso lar um  presépio. N ele  acolhe
m os a M ãe para  com  E la  aprenderm os a ser m ãe... N ele acolhem os José, 
para  aprenderm os a ser pai e... o Filho, que nos ensina o A m or que ama, 
agindo para  conquistar, acolher, am parar, realizar... Som os todos um  pouco 
dessa m ãe, desse pai e desse filho quando deixam os o am or acontecer e 
então, tam bém  saberem os dar a nossa resposta: ”Jesus nasceu aqui no cora
ção do m eu  lar, do m eu  trabalho, no coração da v ida que partilhei p o r aí”

Im porta que E le nasça e que o N atal aconteça para  que a  gente recom e
ce a cam inhar nos passos D ele a  trajetória  de um  fim  e um  bem  maior.

Coloque-se, m ais um a vez, aos pés de Jesus, M aria e José, jun te-se  aos 
pastorzinhos, cante e ore um a prece do fundo do seu coração: “M ãe, viem os 
para  adorar... contem plar... testem unhar... E le nasceu... está aqui... 
com igo... com  m inha fam ília... Por você que partiu... Por m im  que fiquei. 
Louve o seu Senhor que acaba de chegar, agradeça...”

O brigada po r todo um  ano de cam inhada. Q ue D eus os abençoe. Feliz 
N atal a todas as fam ílias e um  ano repleto de paz, am or e m uita sabedoria 
ao lado de Jesus, M aria e José.

2° momento:
A cender a  vela  do presépio e propor:
- nós fazem os parte desse presépio e ele da nossa vida então, vam os 

utilizar esse m om ento para  conversar não só com  Jesus, com  M aria ou com  
José, m as tam bém  com  aqueles que cam inharam  conosco, com  aqueles que 
nos ajudaram  a nos aproxim arm os da Sagrada Fam ília... Vamos falar do 
bem  que nos fizeram ., talvez até seja alguém  que nem  esteja aqui, nem  seja 
da com unidade... talvez da fam ília, do trabalho, da escola... das dificulda
des, dos sonhos, enfim , vam os abrir nosso coração e revelar o que o E spíri
to  Santo colocou nele.

- deixar a  vontade. C ontrolar para  que todos tenham  a oportunidade.

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem
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3° momento:
C onvidá-los a encerrar esse m om ento de m aneira especial. A  vela  que 

tem os em  m ãos sim boliza a  luz de Jesus presente na  vela  do Presépio. É 
esta luz que devem os espalhar pelo m undo, com eçando pelos que nos 
cercam , não pode ficar em  nossas m ãos. Então, vam os acendê-la na  vela  do 
Presépio buscando a luz de Jesus e doá-la a  quem  desejarm os dentro do 
círculo. A  pessoa que a  receber, po r sua vez, fará a m esm a coisa com  a  sua 
vela, assim  sucessivam ente até que todos participem .

- ao térm ino lem brar que todos doaram  e todos receberam  a luz de 
Jesus, ninguém  deve ficar sem  essa luz e todos estão com prom etidos a 
reparti-la, buscando perceber os que dela necessitam . G uardem  essa vela 
com o sinal da luz que receberam  e que devem  espalhar. Podem  acendê-la 
no dia de N atal no Presépio de vocês.

- finalizar com  a  oração do Espírito  Santo para  que vivam os um  N atal 
p leno da presença da Sagrada Fam ília, que sejam os ilum inados e fortaleci
dos em  nossa cam inhada cristã.

- deixar livre p ara  m anifestações. Agradecer.

M EJ - M ovim ento E ucarístico Jovem

11



M E J  - M ovim ento E ucarístico Jovem

Senhor Jesus, 
celebrar o teu Natal é fazer 

da minha vida e da minha casa, 
um lugar de eternidade e salvação.

Que a Tua luz brilhe 
em cada coração.

Ao acender cada vela 
desta coroa do Advento, 

queremos acender a esperança, 
o amor, a fraternidade e a salvação, 

que é o grande presente 
que queremos dar 

a todos os que amamos 
por intermédio do menino Jesus, 

que vai nascer em nossa família. Amém!

FELIZ NATAL
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З нами Бог, розумійте, народи, і покоряйтеся,
-  бо з нами Бог!

Espiritualidade do Natal

Oração inicial: C antar um a “K olhada” a escolha do grupo.

Obs: Deixar previamente arrumado, no centro da sala uma surpresa 
coberta com um pano (um presépio com todas as peças) e em um canto 
deixar uma árvore de natal sem enfeites ou um galho de árvore.

Q uerido jovem ! C om  a graça de D eus chegam os ao térm ino de m ais 
um  ano. Os preparativos para  as festas de N atal j á  vão tom ando conta das 
pessoas. P recisam os sim  preparar o am biente para  hospedar O M enino 
D eus, nosso Salvador. Contudo, m ais do que arrum ar e lim par a  casa, 
p reparar os com es e bebes, precisam os ver com o está o nosso coração e 
fazer lugar para  chegada do M enino Jesus.

Todos, católicos, ortodoxos, protestantes festejam os em  fam ília o 
nascim ento do M enino Jesus. Podem os nos perguntar: Por que festejam os 
o N atal? Porque acreditam os na  encarnação, o Verbo se fez cam e e habitou 
entre nós. É  um  convite de deixar Cristo Crescer, v iver em  cada um  e falar 
po r nós. Você jovem , é o tem plo onde Jesus é colocado.

N o rito  ucraniano existe um a preparação para  o natal, que inicia dia 14 
de novem bro e é cham ada de Pelepevka porque neste d ia é celebrada a festa 
de São Felipe. Se faz je jum  com o na  quaresm a. M oisés se preparou  durante 
quarenta dias para  receber a m ensagem  de D eus através dos m andam entos, 
assim  os cristãos se preparam  para  receber a  m ensagem  de D eus -  O Verbo 
que se fez cam e e habitou entre nós -  Jesus.

Desenvolvimento do encontro

a) Pedir que adivinhem  o que tem  coberto no centro da sala. D escubra 
e deixe uns m inutos para  com entarem .

b) Ler a  passagem  b ib lica do N atal - Lucas 2, 1-20.
“Fazer presépios é un ir m undos” . O  m undo anim al, os hom ens e o 

m undo m ineral (as pedras, os presentes dos reis m agos) se unem  na 
contem plação do nascim ento de Jesus.

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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Os reis M agos são lem brados com o um  sím bolo da união dos povos: 
Gaspar, o negro: M elchior, o branco e Baltazar, o asiático.

c) Falar sobre cada objeto e personagem  passando-os p o r todos para 
que observem  até chegar de volta  ao lugar inicial.

- JOSÉ E MARIA Procuram  um  lugar =  ícone de D eus a  procura do 
hom em . Iniciando por A dão e E va -  A dão onde você está? - Pergunta 
Deus.

- ANJOS: anunciadores: Слава во виш ніх Богу, і на землі мир, в 
лю дях благовоління. Lc 2,14. G lória a D eus nas alturas e paz na terra aos 
hom ens p o r E le am ados. O  que você jovem  anuncia em  sua vida?

- PASTORES: foram  os prim eiros a receber a no tícia  dos anjos: “H oje 
nasceu o Salvador” .

Possuem  adm iração, são hum ildes. D eus se revela aos hum ildes.
- REIS MAGOS: C om  eles ocorre a união da sabedoria hum ana pois, 

os Reis M agos eram  hom ens sábios, conselheiros do rei, com  a  sabedoria 
D ivina representada no M enino Jesus. N eles podem os destacar 3 ações:

1) E les buscaram  Jesus. (O que eu busco neste N atal? Q ual m otivo ou 
razão que m e faz buscar Jesus?).

2) E les adoraram , se prostraram  (você ganha m ais quando reza e dobra 
os joelhos).

3) E les ofertaram  o m elhor que tinham  (o que tenho de m elhor para 
ofertar a Deus?).

OS PRESENTES

- OURO: O ferenda dos bens -  A o colocarem  o ouro aos pés de Jesus, 
era com o se os m agos dissessem : “Todo o ouro do m undo, ao lado de Jesus 
m enino, é pó. Todas as coisas m ateriais, se não nos levam  a Jesus, se não as 
usam os de acordo com  o espírito de Cristo, para  louvar e servir a D eus e 
am ar os outros, é lixo, é lam a em  que nos atolam os” . Só o am or a D eus e ao 
próxim o transform a as tarefas diárias, as preocupações corriqueiras, em  
ouro puro  aos olhos de Deus.

- INCENSO: O ração /  louvor Q uando, na  igreja, se oferece incenso a 
D eus, é com o se todos nós disséssem os: “N ão há  v ida m ais bela, não há 
coração m ais belo, que aquele que se queim a -  que queim a o seu egoísm o 
-  e se transform a em  perfum e oferecido a D eus” .

- MIRRA: C ura / sacrifício ofertados. Sabem os que a m irra era m uito

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação

14



valiosa, m as m uito am arga. A  Jesus, quando estava no Calvário, 
ofereceram -lhe um a bebida com  m istura de m irra, e a usaram  tam bém  para 
em balsam ar o seu corpo. Por isso, a m irra  sem pre foi v ista  com o um  
anúncio da Paixão. Talvez esse presente significasse, num a antevisão, o 
agradecim ento a Jesus pela  infinita m anifestação de am or que foi a sua 
m orte na  C ruz p o r nós. Talvez significasse tam bém  que o m istério  da Cruz 
não pode estar ausente da v ida do cristão, ou  seja, que devem os aprender a 
ofertar a  Jesus as nossas dores -  aceitando a  vontade de D eus -  e os nossos 
sacrifícios voluntários.

- MANJEDOURA: A  própria palavra refere a m anjar -  comer, 
predestinando a  E ucaristia /  consagração.

- GRUTA: L ugar im perfeito. N ós som os im perfeitos pelo nosso 
pecado, som os sim ples. Podem os fazer rom arias para  rezar, m as já  m ais 
podem os esquecer que Jesus está na  gruta de pedra  do nosso coração.

- ESTRELAS: Podem os nos perguntar porque outras pessoas não 
viram , só os reis? N ão era  um a estrela deslum brante. Q ue tipo  de estrela 
você escolhe seguir? H á estrelas deslum brantes (dinheiro, fam a, beleza) 
m as, não levam  a  lugar nenhum . Parecem  m eteoritos, estrelas cadentes que 
despistam , são contrário a  Estrela  de Jesus.

d) N este m om ento o coordenador poderá ped ir para  que os jovens 
arrum em  o presépio.

N a  sequência pode conduzir um  m om ento de oração diante do presépio 
m ontado cantando “Znam e B oh” ou um a kolhada.

e) Fazer a  d inâm ica “C huva de Estrelas” :
Material: estrelas recortadas em  cartolina de 5 cores diferentes, um a 

toalha ou lençol e canetas para  todos.
Passo-a-passo:
1. Coloque as estrelas no lençol, m isture e jogue para  cim a. C ada um  

deve pegar a estrela que estiver m ais próxim o independente da cor.
2. O dirigente lê as ordens indicando o que deve ser escrito nas estrelas.
Estrela  prateada - Q ue tal trocar tudo aquilo que atrapalha a sua

am izade com  Jesus para  v iver m elhor este N atal?
Estrela verm elha - A gora, troque o N atal dos espetáculos, do barulho, 

po r algo sim ples que deseja oferecer com o presente ao M enino Jesus.

PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
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PAJUV - Pastoral da Juventude e Vocação
Estrela dourada - Q ue tal trocar a  com pulsão de consum ir pelo N atal 

sim ples da gruta de B elém ? E screva o que de m elhor existe em  seu coração 
para  oferecer com o presente aos irm ãos.

3. O coordenador(a) recolhe todas as estrelas, coloca dentro da toalha 
ou lençol. C ada um  segura num a parte  e a sacode bem  alto 
esparram ando-as. C ada um  pega a estrela que caiu m ais próxim o de seus 
pés. A  seguir um  a um  lê o que está escrito na estrela e pendura enfeitando 
a  árvore de N atal.

Reflexão: O M enino Jesus era O esperado. E  hoje com  que sentido 
m ontam os o presépio? Buscam os tanto a paz, a  felicidade duradoura, o 
am or verdadeiro e tudo isso podem os encontrar no Cristo N ascido. Festejar 
o N atal é d izer não para  tudo aquilo que fere a dignidade da pessoa - a 
violência, a traição, o ódio, etc.

Q ue Cristo nasça e v iva em  vossos corações. São os votos de todos os 
m em bros da Equipe da Pastoral da Juventude e Vocações da Eparquia 
Im aculada Conceição.



Покровитель на місяць грудень
Йосиф Обручник

Законний чоловік Діви Марії, земний батько та опікун Ісуса Христа. 
Вважається покровителем католицької Церкви, покровитель Нового Світу, 
Америки.

Ранні християнські джерела, які включають апокрифічні писання, а 
також і писання ранніх Отців Християнських, кажуть, що він був вдівцем із 
4-ма синами і дочками, коли він погодився бути обрученим з молодою 
сиріткою дівою Марією, яка чудом народилася батькам Иоакиму й Анні тоді 
коли обої вже були в такому віці, що вже звичайно їм діти б народилися.

Йосип зробив це з поважним ваганням через свій вік, але був слухняним 
на завдання, яке так зрозумів, що воно йому доручено Самим Богом. Його 
віра скоро була випробувана, коли стало ясним, що Марія -  вагітна. Доброта 
цього надзвичайного чоловіка відразу стала видною, бо ж він вирішив не 
користатися зі свого права бути вільним від обов’язку далі доглядати за 
своєю нареченою (а її потім могли були вкаменувати), а тихо послати її в таке 
місце, де вона могла б породити свою дитину в безпечності.

Коли він так вирішив то появився йому Ангел у сні (як сказав був 
Пророк Йоїл -  2:28) і сказав йому, що Дитятко в утробі Марії -  від Духа 
Святого. І як відповіла Марія на провіщення Божого плану Архангелом так і 
Йосип погодився і від того часу був вірним опікуном і Матері й Дитятка 
(Див. Мт 1,18-25), захищаючи їх і постачаючи їм все потрібне для життя аж 
доки не впокоївся багато років пізніше.

У Євангелії від Матвія також йде мова про втечу Пресвятої Родини до 
Єгипту і її щасливе повернення до Назарету. Кажеться, що Йосиф на 
зарядження ангела взяв дитятко і матір і пішов у Єгипет, щоб хоронити 
дитину від смерти, а опісля коли вмер Ірод, він знова слухає ангела й 
повертається до Назарету (див. Мт 2, 13-23).

Празник на честь Йосифа Обручника
Празник наголошує на жертвенності й готовості св. Йосифа і Діви Марії 

все вчинити, щоб виконати Божий задум, і ставить їх усім християнам за 
приклад, як за Божу справу треба бути готовим йти на край світу, забуваючи 
про себе.

У тропарі празника св. Йосифа названо верховним Покровителем 
Церкви Христової. У кондаку празника Церква нагадує вірним, що 
відважний Йосип, “втікаючи з Пресвятою Богородицею і Дитятком Ісусом до 
Єгипту, оминув Іродового меча. Отож, просімо, щоб він нас, переслідуваних 
сатаною, які скитаємося пустинею цього життя, рятував від сатанинських 
підступів і захоронив од вічної погибелі.”
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Santo do mês de dezembro
São José -  26 de dezembro

Esposo da Virgem Maria e padrasto de 
Jesus. Ele figura na infância de Jesus conforme a 
narrativa de Mateus (1-2) e Lucas (1-2) e é 
descrito como um homem justo. Mateus 
descreve os pontos de vista de José e Lucas 
descreve a infância de Jesus com José.

José é descendente da casa real de Davi.
Noivo de Maria ele foi visitado por um anjo que 
informou a ele que ela estava com um filho 
concebido pela força do Espírito Santo. Ele 
tomou Maria e a levou para Belém e estava 
presente no nascimento de Jesus. Avisado de 
novo, por um anjo das intenções do Rei Herodes 
de matá-lo, levou Maria e Jesus para o Egito.
Eles só voltaram a Nazaré quando novamente um 
anjo, apareceu a José, avisando da morte de 
Herodes. José devotou sua vida a criar Jesus e cuidando de Maria. Ele levou Maria 
e Jesus para visitar o templo e apresentar Jesus a Deus no templo. E juntamente 
com Maria ficou preocupado quando Jesus teria se perdido no templo, isto quando 
Jesus tinha 12 anos.

A ultima menção feita a José nas Sagradas Escrituras é quando procura por 
Jesus no Templo de Jerusalém. Os estudiosos das escrituras acreditam que ele já  
era um velho e morreu antes da Paixão de Cristo. A veneração especial a José 
começou na Igreja moderna, e só se espalhou no século 15° quando escritos 
apócrifos passaram a relatar a sua história. Em 1479 ele foi colocado no calendário 
Romano com sua festa a ser celebrada em 19 de março. São Francisco de Assis e 
Santa Teresa d’Àvila ajudaram a espalhar a devoção, e em 1870 José foi declarado 
patrono universal da Igreja pelo Papa Pio IX. O Papa Benedito XV o declarou 
patrono da justiça social. O Papa Pio XII estabeleceu uma segunda festa para São 
José, a festa de "São José, o trabalhador" em primeiro de maio. Ele é considerado 
pelos devotos como padroeiro dos carpinteiros e na arte litúrgica da Igreja.

Na Igreja Oriental havia o costume de celebrar, depois de grandes dias santos, 
as pessoas ligadas àquele dia santo, por isso já  logo depois do Natal de Jesus, 
celebrava-se a Mãe de Jesus e só mais tarde foi acrescentado a essa celebração o 
nome de São José, que é lembrado hoje tanto no dia 26 de dezembro e também no 
primeiro domingo depois do natal junto com o Rei Davi e com o apóstolo Tiago, 
meio irmão de Jesus.

De acordo com um antiga lenda, Maria e as outras virgens do Templo
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receberam ordens para retomar a sua casa e se casarem. Quando a Virgem Maria 
recusou-se, os anciões oraram por instruções e uma voz no Santuário instruiu a 
eles a chamarem todos os homens que podiam se casar para a Casa de David e para 
ele deixarem seus cajados no altar do templo durante a noite. Nada aconteceu. Os 
anciões então chamaram também os viúvos, entre eles estava José. Quando o cajado 
de José foi encontrado na manhã seguinte coberto de fores ("as flores no bastão de 
Jesse") a ele foi dito para tomar a Virgem Maria como esposa e a guardasse para o 
Senhor. Muitas vezes o cajado florido é mostrado como um bastão de lírios.

Outra versão da vida de São José é relatada nos escritos apócrifos "Atos de 
São José". Estudiosos como Origens, Euzébio e São Cipriano fazem referência a 
esses escritos. Segundo esses "Atos" José teria se casado jovem e só foi prometido a 
Maria quando já  era viúvo. José teria tido, no primeiro casamento, duas filhas e quatro 
filhos sendo o caçúla chamado Tiago, que Jesus considerava como irmão e com ele 
teria passado sua infância e parte de sua adolescência. Maria o levou para criar depois 
da morte de seus pais. Assim Maria é as vezes chamada de mãe de Tiago.

Quando aproximou-se a sua hora um anjo do Senhor veio até ele e disse a ele 
que estava para morrer e ele levantou-se e foi para Jerusalém orar e preparar a sua 
partida desta terra para a eternidade.

Estaria explicada, assim, a grande polêmica do "irmão" Tiago e João que 
Jesus pediu para tomar conta de sua mãe Maria e deu origem a várias discussões 
sobre a virgindade de Maria.

São José é o santo que intercede por todas as graças que necessitamos, muitas 
vezes de maneira surpreendente e quase inacreditável.

Os singulares privilégios de São José foram revelados à Serva de Deus, Santa 
Àgueda: Por sua intercessão alcançamos a virtude da castidade e a vitória sobre as 
tentações contra pureza.

Por sua intercessão alcançamos o poderoso auxilio da graça para sair do 
pecado e voltar a amizade com Deus.

Por seu intermédio alcançamos a benevolência da Santíssima Virgem Maria e 
a verdadeira devoção a ela.

Por sua intercessão alcançamos a graça de uma boa morte e a especial 
proteção contra o demônio nesta hora.

Os espíritos malignos estremecem ao ouvir o nome de São José.
Por sua intercessão alcançamos a saúde do corpo e o auxílio nas mais diversas 

necessidades.
Por sua intercessão as famílias alcançam a bênção da prosperidade.
Nossa Senhora revelou a Santa Àgueda: "Os homens ignoram os privilégios 

que o Senhor concedeu a São José, e quanto pode sua intercessão junto de Deus. 
Somente no dia do Juízo os homens conhecerão sua excelsa santidade e chorarão 
amargamente por não haverem se aproveitado desse meio tão poderoso e eficaz 
para sua salvação e alcançar as graças de que necessitavam".
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Посмертні Згадки
' W '

f  Irmã Salomia Elizabeta Leuch, SMI

«Хваліте Господа, бо добрий, бо милість його вічна»
Пс 136,1

Irmã Salomia Elizabeta Leuch, nasceu aos 29 de março 
de 1933, em Linha Nove - Itapará. Seus pais foram Trofim 
Leuch e Stefania da família Didik. Recebeu o Santo Batis
mo das mãos do Pe. Eustachio Turkowyd, OSBM, em 07 de 
abril de 1933 na igreja de Itapará. Teve como padrinhos José 
Zavoysky e Anastasia Hladky. A Mãe dava ofertas para 
celebrar Divinas Liturgias pedindo a graça para que seus filhos crescessem bondo
sos, santos e fiéis a Deus.

Elizabeta foi a quarta, entre doze filhos, quatro meninos e oito meninas. 
Cinco foram consagrados a Deus: quatro meninas na Congregação das Irmãs 
Servas de Maria Imaculada e o irmão Isidoro (falecido), na Ordem dos Padres 
Basilianos.

Eles viviam em Pinheiro Machado e aqui Elizabeta frequentava à escola. 
Estudou apenas com as Irmãs Servas em Itapará. Irmã Teofilacta Didik, tia muito 
amorosa, encorajou-a para ingressar na Congregação. Ir. Gertrudes Hladki sempre 
lhe dizia: "Você será Irmã Serva como Teofilacta” . Elizabeta era muito responsá
vel e quando ainda estava em casa, vencia uma grande distância para participar das 
funções na igreja.

Certa vez, Elizabeta sonhou que Jesus estava do lado de fora da cerca perto 
da casa. Quando ela O viu, chamou a mãe para olhar. Aquela imagem de Jesus 
ficou diante de seus olhos por toda sua vida. Desde então, surgiu um grande 
desejo, o desejo de ser uma Irmã Serva de Maria. A mãe pediu para que ela fosse 
contar ao pai e revelar-lhe o seu desejo de ser Irmã religiosa. O pai, respondeu que 
sim, não proibo. Podem ir todos. Foi uma grande alegria para ela, porque iria 
estudar para ser Irmã Serva de Maria. Quando ainda estava em casa, fazia tudo o 
que precisava ser feito no campo e em casa.

Aos 13.06.1953, Elizabeta iniciou sua candidatura na Congregação das Irmãs
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Servas de Maria Imaculada. No dia 08 de dezembro de 1953, ocorreu a celebração 
da vestição, durante a qual ela escolheu o novo nome Ir. Salomia como um sinal 
de mudança de vida. Emitiu os primeiros votos em 08 de dezembro de 1955 e os 
votos perpétuos aos 08 de dezembro de 1961.

Irmã Salomia cumpriu sua missão humilde, mas muito importante no coração 
da comunidade, a saber, cozinhava em todas as comunidades nos seguintes locais: 
Paulo Frontin, Dorizon, Jangada, Ponta Grossa, Prudentópolis, Campo Mourão, 
Esperança, Governador Ribas, Papanduva, Roncador, Craveiro, Linha B, Palmital 
1, Iracema, Marcondes, União da Vitória, Guamirin, Cascavel, Itapará, Palmital 2, 
Mafra.

Sempre se sentia bem nas comunidades. Gostava de ajudar dando catequese; 
sempre sentiu a bênção de Deus que agia sobre sua pessoa. Gostava de rezar a 
Jesus, a Santíssima Virgem, São Miguel, São Gabriel e Rafael, à Bem- Aventurada 
Josafata. Quando estava enfraquecida, rezava para o seu irmão Isidoro e para sua 
tia Ir. Teofilacta pedindo-lhe para ir ao céu. Sentia-se muito feliz.

Em 2015, foi transferida de Mafra para a comunidade de Vila Madre Anatólia. 
Havia sofrido um pequeno Acidente Vascular Cerebral (AVC) tendo o seu lado 
esquerdo paralisado. Fazia fisioterapia, mas a cabeça enfraqueceu e não teve 
muito equilíbrio nos membros. Teve que ficar sempre na cadeira de rodas.

Ir. Salomia dizia que nunca lhe vinham pensamentos negativos para deixar a 
Congregação e voltar para casa. Sempre pedia a Deus por fidelidade. Foi fiel até o 
fim.

“Ela exerceu o papel de Marta e Maria em toda a sua vida. Sempre alegre e 
satisfeita, realizada na sua vocação. Grande devota do Divino Pai Etemo. Mulher 
de muita fé” (ir. Eugênia D.).

“Вічна їй пам’ять. Подяка за приклад вірності і служіння у 
Згромадженні. Я  багато від неї навчилася у Ронкадорі. Хай з Богом спочиває 
і за нас перед Господом заступається” (с. Луіза Цюпа, СНДМ , Рим)

Dia 26 de julho de 2020, com a idade de 87 anos e 67 anos de vida religiosa 
como Serva de Maria Imaculada, deixou esta terra sendo chamada por Deus para 
a vida eterna.

Que o Senhor recompense a Irmã Salomia, por todo o seu servir, por ter 
levado uma vida humilde de união com Deus, na paz e alegria, por todo trabalho 
humilde, simples, por todas palavras e ações realizadas, pelo bom exemplo que 
deixou para cada uma de nós. Que esteja no etemo e feliz olhar da santa face de 
Deus no céu. Etema seja a sua memória!

Irmãs Servas de Maria Imaculada
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t  Eugênio Pachechenik

No dia 01 de julho de 2020, aos 74 anos de idade, faleceu 

no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, Eugênio 

Pachechenik. Foi paroquiano da igreja Nossa Senhora Auxi

liadora.

Deixou esposa Maria de Lourdes, três filhos: Cleusa 

Maria, Paulo Eugênio e Claudia Helena e quatro netos.

Foi um paroquiano exemplar, participativo das celebrações e ativo na vida da 

comunidade. Foi membro do Apostolado da Oração, do qual participava ativa

mente enquanto lhe permitiram as forças e a saúde.

Bom pai de família, dedicado em garantir aos filhos não só o estudo e com 

este a segurança material, mas em deixar-lhes um legado do bom exemplo de 

honestidade e virtudes cristãs. Foi um guerreiro da Luz, que combateu seus defei

tos, com a Luz Divina inserida na mensagem do Mestre Jesus.

Era um domingo festivo, quando ele subitamente sentiu-se mal e todo o pano

rama do dia mudou, levado pelo SAMU para o hospital, passou por quase cinco 

horas de cirurgia e após quatro dias de agonia, partiu para a outra vida.

Nossos sinceros agradecimentos a equipe do Pronto Socorro, Neurologia, 

Serviço Social, Psicologia e UTI 01 do Hospital Universitário Cajuru. Todos 

foram profissionais, humanos e pontuais no atendimento do nosso querido Eugê

nio Pachechenik.

Agradecimentos ao Revmo. Padre Eufrem Krefer, OSBM, Pároco da igreja 

Nossa Senhora Auxiliadora por celebrar as exéquias, acompanhar o enterro, pelas 

orações e palavras de conforto. Agradecimentos que se estende a todos que nos 

acompanharam nestes dias de dor, pelas orações, presença amiga e palavras de 

conforto. Deus recompense a todos.

A família
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f  Gertrudes Maxemovicz Prestavski

Nasceu em Iraputã -  Iracema, SC, em 07 de março de 
1942.

Morou com seus pais Sóter e Rosa Maxemovicz junta
mente com seus irmãos: Doroteia, Paulo, Teodósia, Irene e 
Isabel até seus 22 anos.

Em 12 de abril de 1964 casou-se com Nicolau Prestavski 
na igreja Sagrada Família em Iracema. Depois de casados, 
foram morar na cidade de São José dos Pinhais -  PR. Seu 
esposo trabalhava em uma indústria de móveis e ela cuidava dos afazeres domésti
cos. Juntos tiveram 4 filhos: Maria, Lídia, Sóter e Lauro.

Em 1980 começou a trabalhar na mesma empresa que seu marido, onde 
permaneceu até 1986. Mesmo longe de sua terra natal, continuou preservando os 
costumes e tradições ucranianas, inclusive participando das Divinas Liturgias, das 
quais participava sempre que podia, devido a distância. Por esse motivo ela come
çou a cogitar a possibilidade de ter também uma igreja ucraniana perto de sua 
casa.

Com sua iniciativa e seu empenho, hoje existe a comunidade ucraniana de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cujo nome também foi sugerido por ela. A 
igreja para sua alegria, foi construída ao lado de sua casa. Trabalhou por muitos 
anos nessa comunidade, fundou o Apostolado da Oração e assumiu a presidência 
por um longo período.

Por conhecer várias famílias e seus respectivos endereços, acompanhava o 
padre na bênção das casas.

Trabalhou como voluntária em outras comunidades como:
Santíssima Trindade em Colônia Marcelino, São José dos Pinhais;
São Cristóvão, igreja do rito latino, São José dos Pinhais;
Sagrada Família, Iracema, Santa Catarina;
Nossa Senhora das Dores, rito latino, Colônia Papanduva da Serra, São José 

dos Pinhais.
Sua casa era o lugar onde:
Foram celebradas as primeiras Divina Liturgias;
Eram realizadas as aulas de catequese para as crianças;
Foram feitos os preparativos das primeiras festas;
Eram feitas as reuniões da comissão;
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Eram hospedados os seminaristas que vinham trabalhar como voluntários nas 
primeiras festas;

Eram hospedadas as irmãs religiosas que davam as aulas de catequese, reali
zam cursos e os encontros do A.O.;

Foi hospedado o padre que presidiu as Santas Missões.
Tinha uma paixão por flores, gostava muito de mostrar seu jardim a quem 

fosse visita-la. Por muitos anos suas flores decoraram os altares da igreja ucrania- 
na. Sua outra paixão eram os terços, que por ela era considerado suas joias, muitos 
deles ganhava como presente e eram guardados com muito zelo e carinho.

Em 2009 foi diagnosticada com a doença de Mal de Alzheimer, começou a 
esquecer um pouco das coisas, mas continuou a cuidar do seu jardim.

Com o passar do tempo houve o avanço da doença. Em 2016 ficou restrita à 
cama. Depois de três anos e 9 meses acamada, veio a falecer no dia 6 de janeiro de 
2020.

Deixou seu esposo, filhos, genro, noras, netos e boas lembranças.
O velório foi realizado na Capela Mortuária São José. As exéquias foram 

realizadas na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e seu sepultamento no 
cemitério Pedro Fuss.

A família agradece aos padres: Edson Temoski, Neomir Doopiat Gasperin, 
Elias Marinhuk, OSBM, Sóter Schiller, OSBM, Kristoforus Muit, as irmãs religio
sas, as ministras da igreja São Cristóvão, a cuidadora, aos funcionários da empresa 
Sóter Móveis, a equipe médica domiciliar, ao Apostolado da Oração, a todos os 
amigos e familiares pelo apoio, orações, pelas palavras de conforto e carinho.

Pelo tempo que cada um dedicou a estar com ela e sua família, o nosso agra
decimento.

Ela nos deixou, mas a lembrança de sua presença, sopram suave na memória, 
num murmúrio triste de saudade.

ERRATA

Referente ao pacote Ucrânia 2021 - Conheça as suas Raízes, a 
data de retorno é 01 de Setembro de 2021 e não 31 de Agosto 
como publicado.

Também o pacote Ucrânia e Polônia 2021 - Experiências 
Únicas, o valor correto é USD 3299,00 e não USD 3.799,00.
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