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Papa organiza campanha para arrecadar fundos para a Ucrânia

O papa Francisco pediu neste domingo a seus fiéis em toda a Europa que
participem generosamente na coleta de 24 de abril destinada às vítimas do
conflito ucraniano, em especial os idosos e as crianças.
Antes da oração do Regina Coeli, o sumo pontífice explicou que seus pensa
mentos estão com "aqueles que permanecem nas terras transtornadas pelas hosti
lidades que causaram vários milhares de mortos e aqueles que foram forçados a
abandoná-las".
"Com tal fim, haverá uma coleta especial em todas as Igrejas católicas da
Europa no domingo, dia 24 de abril. Convido aos fiéis que se unam com uma
generosa contribuição", pediu o papa.
ide/cw/es/eg/cn

Crime vil e insensato, diz Papa sobre atentado no Paquistão

Papa condenou atentado no
Paquistão e rezou por vítimas após
oração do Regina Coeli nesta segun
da-feira
Da Redação, com Rádio Vaticano
Após a oração mariana do Regina
Coeli, nesta segunda-feira, 28, nas
oitavas de Páscoa, o Papa Francisco
condenou o atentado no Paquistão, de

um homem-bomba, que deixou pelo
menos 72 mortos e 359 feridos em
Lahore, capital do país. O atentado
aconteceu neste Domingo de Páscoa.
Francisco disse que a Páscoa “foi
ensanguentada por um execrável aten
tado, que provocou uma tragédia para
tantas pessoas inocentes, a maior parte
famílias da minoria cristã - principal

mente mulheres e crianças - reunidas
em um parque público para passar com
alegria a festa pascal” .
“Desejo manifestar minha proxi
midade a quantos foram atingidos por
este crime vil e insensato, e convido a
rezar ao Senhor pelas numerosas
vítimas e por suas famílias” , pediu o
Pontífice.
Francisco fez ainda um apelo às
autoridades civis e a todos os compo
nentes sociais do Paquistão, para que
façam todo esforço possível, a fim de
proporcionar segurança e serenidade à

população, em particular às minorias
religiosas mais vulneráveis. “Repito,
mais uma vez, que a violência e o ódio
homicida conduzem somente à dor e à
destruição; o respeito e a fraternidade
são a única estrada para se chegar à
paz” , advertiu o Papa.
“Que a Páscoa do Senhor possa
suscitar em nós, de maneira ainda mais
forte, a oração a Deus, para que as
mãos dos violentos, que semeiam terror
e morte, sejam detidas, e que no mundo
possam reinar o amor, a justiça e a
reconciliação” , finalizou o Pontífice.
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Редакційне
Жінка в Євангелії -місія жінки в суспільстві
Студіюючу старинну історію
праці, наука найка показує, що не
чоловік а властиво жінка відкрила й
розвинула всяку
працю якою
займалося
і донині займається
людство.
Чоловік
переважно
займався
полюванням,
риболовством, різними пригодами на
суші й на морю. Пізніше чоловіки
вдалися більше до політики, до
науки, до торгівлі. Чоловік в
старинних
народах
мав
душу
звернену до пригод, до різних планів,
до фантазії
а жінка мусіла
працювати
вдома,
доглядати
домашні
справи,
садити,
приготовляти їжу, тощо. Також
жінка віднайшла відпочинок і
розривки.
Вона
постаралася
привести чоловіка до дітей, виховала
його для родини, навчила його
домашніх
розривок,
навчила
забавлятися з дітьми і це його
допровадило
до
того,
щоб
втриматися при родині.
Маємо в старинній Греції й в
Римі багато прикладів великої ролі,
що її виконувала жінка. Фальшиво є
думати, що в старинних народів
жінка була під владою чоловіка й
служила йому за невільницю.
Присутність жінки й її виховнича
роля між старими народами була
незаступима.
Маємо
в
найславнішому творі Іліяда приклад
нареченної Акіеса Крізейс, яка
викликала фурію Акілеса. Коли
була викрадена, Гелену, яка стала
причиною одної з найславніших воєн
- Троянської війни. Одісея подає
приклади сильних духом, розумних,
працьовитих,
відважних
і
прикладних
жінок,
як
Сірсе,
Каліпсо,
Навзіяка,
Пенелопе,
Ефіжинія. В Римі положення жінки
стояло на високому рівні і приклади
великих
жінок
наповнюють
літератру Овідія, Тібула, Проперсія,
Катули. Жіночість прикрашує цілу
історію давнього Риму. Історія подає
приклади мудрости й гідности Лівії,
жінки Ауґуста, якої радилися в
справх воєнних, приклад Ж улії
Домна, жінки імператора Сетімо
Севера, славної зі своєї краси й
мудрости. Одне слово, історія
наводить
цілу
листу
мудрих,
працьовитих, відважних жінок.
В історії людства жінка бере
провід у виховничій ролі західнього
світу. Різні жінки аристократів,
матрони царських палаців, засадили
в царських палатах
співжиття,
розради,,
забав,
ігор.
Жінка
виховала
й
змодернізувала
середньовічні панські зібрання й
взагалі суспільність як таку. Історія
подає, що у великій мірі залежали
великі діла людей, як Святого
Франціска, Данти Алґіері і стільки
славних мужів. Любов і делікатність
жінки порушували життя Церкви і
також діяльність Божого Сина на
Землі.

З християнством жінка набрала
особливішого значення, від неї
залежали важливі справи в царських
та імператорських палатах, без неї
нема торжества, вона присутня в
літературі, в піснях, в малюнках.
Вона стала великою посередницею в
усіх ділянках суспільного життя.
В цьому великодньому часі в
особливіший спосіб пригадуємо
Мироносиць,
тих
простих
й
відважних жінок, які йшли за
Ісусом, спомагали його, були з ним в
найтяжчих хвилинах його життя.
Вони якраз стали підтримкою в його
муках й вони стали першими
свідками його воскресіння. Не
виконували
якихось
діл
притаманних чоловікам в тих часах.
Їхній стиль це жити й працювати
непомітно, скрито, тихо, їхнє життя
полягає в тому, щоб робити щось, а
не бути чимось. Вони присутні й це
все. Мало в них слів, тільки їхня
присутність в житті Ісуса Христа це
та сила, яка надає особлившого
кольору для слів, дій і для цілої
науки Євангелії. не лише Марія,
мати Ісуса, але всі інші жінки, які
виступають в Євангелії приносять
особливіший
кольор,
надають
особливішого
клімату
для
євангельських подій.
Коли в цьому часі згадуємо
мироносиць, разом з ними і всіх
жінок в Христовій Церкві, від яких
так багато залежить церковне
життя. Ще донині вони присутні в
тих тисячах жіночих подіях, які є
великою силою, яка провадить
церковне життя вперед і надає для
нього гарної живучости.
о. Тарсикій Злауцький, ЧСВВ
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Editorial
Mulheres no Evangelho - missão da mulher na sociedade

Comecemos a nossa conversa com
a seguinte constatação: foi a mulher
que inventou o trabalho. Este nunca foi
o forte do homem. Ele primitivamente
aparece como caçador, pescador, nave
gador, aventureiro. Mais tarde prefere
a política, a ciência, a arte, os negó
cios. A mulher foi quem primeiro
cuidou da fiação, da cozinha, do traba
lho no campo, da agricultura, dos
trabalhos caseiros.
E mais ainda: a mulher criou
também o lazer, pois foi ela que trouxe
o homem para perto dela e dos filhos,
domesticou-o, ensinou a gozar do
repouso, dos jogos que o prendiam
junto ao lar, instruiu-o em diversas
atividade lúdicas.
Na antiga Grécia e em Roma o
feminino foi uma força propulsora
irresistível entre gregos e romanos. Na
Ilíada temos a bem-amada de Aquiles
Críseis que se tornou a causa de uma
ação épica quando foi arrebatada do
seu noivo. O pivô da Guerra de Tróia
foi Helena, seqüestrada por Páris de
seu esposo Menelau. Na mitologia, a
força das “deusas” é marcante. A Odis
séia está povoada por mulheres gene
rosas, sábias, nobres, como Circe,
Calipso, Nausíaca, Penélope, Ifigênica, etc. Em Roma, a situação da mulher
está descrita com cores vivas em
Ovídio, Tíbulo, Propércio, Catulo. Ela
surge nestes autores como polo do
amor conjugal, mas também como
exemplo de sabedoria e dignidade,
como Lívia,
esposa de Augusto,
Domna, esposa de Sétimo Severo,
famosa pela beleza e inteligéncia. Elas
eram consultadas em questões de
Guerra, de governo, de assuntos que
interessavam a toda a sociedade.
Depois, no decorrer da história, a

mulher toma dianteira na educação
sentimental do Ocidente, As senhoras
da aristocracia, as matronas das cortes
implantaram nas cortes círculos de
convivência entre o homem e a mulher
onde se cultivavam conversação,
galanteria, torneios culturais. A mulher
humanizou e civilizou as cortes medie
vais, a sociedade como tal. A mulher
impôs à corte um estilo especial de
vida em que se respira idealismo, esté
tica, sensibilidade. Notam os historia
dores que da cortesia da mulher saíram
São Francisco, Dante, e tantas outras
figuras admiráveis. Foi o amor e a
dalicadeza da mulher “que move o sol
e todas as estrelas” que movimentou a
história da Igreja, e também a história
de Jesus Cristo.
No segundo domingo depois da
Páscoa, celebramos o Domingo das
Mulheres Miróforas, as mulheres que
acompanhavam Jesus nas suas peregri
nações missionárias, ajudavam-no
com sua presença, trabalhos, contribui
ções com seus bens. São elas que
passam pelo Evangelho com seu estilo
despercebido, discreto, afirmando-se
menos no “fazer” e mais no “ser e
estar”. Elas se impõem com sua
simples presença, mais do que pelas
palavras ou ação. Só com sua presença
dão uma força especial ao Evangelho e
à palavra de Cristo. Não apenas Maria,
Mãe de Jesus, mas tantas outras
mulheres surgem no Evangelho com
sua influência “pouco visível” mas
imprescindível. Sem turbulências, mas
estáticas como a própria atmosfera,
operam lentamente, à maneira do
clima que não faz turbulência, tempes
tades, mas age com força irresistível.
Essas mulheres estão presentes
ainda hoje na Igreja de Cristo. Com sua
presença, com seu ser e estar elas não
apenas dão força ao homem sacerdote
para a ação, mas são a força propulsora
de toda atividade da Igreja, o que nos
prova toda a história da Igreja e atual
mente vai mostrando a vida do dia a
dia.
P. T. Zaluski.

Стор. 03 Праця, Прудентополіс, 01-го - 15-го квітня 2016 Б. року - Число 07

Євангельське Читання
Неділя Мироносиць: Мк 15, 43 - 1 6 , 8

У той час Йосиф з Ариматеї, поважний радник, що й сам очікував Божого
царства, прибув і, сміливо ввійшовши до Пилата, попросив тіло Ісуса. Пкгат
же здивувався, жо вже помер; і, прикликавши сотника, спитав його, чи вже
помер. Довідавшсь від сотника, він видав тіло Йосифові; а Йосиф, купивши
плащаницю, обгорнув плащаницею і поклав його у гробниці, що була висічена
в скелі; потім прикотив камінь до входу гробниці. Марія ж Магдалина і Марія,
мати Якова та Саломія кипили пахощів, щоб піти та намастити його. Рано
вранці, першого дня тижня, прийшли вони до гробу, як сходило сонце, та й
говорили між собою: “Хто нам відкотить камінь від входу до гробниці?” Але
поглянувши, побачили, що камінь був відвалений, - був бо дуже великий.
Увійшовши до гробниці, побачили юнака, що сидів праворуч, одягнений в білу
одежу, - і вжахнулись. А він до них промовив: “Не жахайтеся! Ви шукаєте
Ісуса Назарянина, розп’ятого. Він воскрес, його нема тут. Ось місце, де були
його поклали. Але йдіть, скажіть його учням та Петрові, що випередить вас у
Галилеї: там його побачите, як він сказав вам.” І вони, вийшовши, втекли від
гробу, бо жах і трепет огорнув їх, і нікому нічого не казали, бо боялися.
Смерть Ісуса Христа та його поховання не тільки поховали надію на
визволення Ізраїля, але також розбили віру найближчих учнів і друзів Ісуса
Христа. Втеча апостолів, розчарування двох, що втікали до Емаусу подають
нам ясну думку, що загальне переконання запанувало, що смерть таки
сильніша від життя і навіть той хто себе називав життям і паном смерти й
життя мусів піддатися обіймам смерти. Смерть а не життя мало би стати
останнє слово виголошене Богом про Ісуса з Назарету й про кожну людину.
Йосиф з Ариматеї шанує померлого й старається гідно, з пошаною віддати
тіло гробові. Жінки ще бажають віддати останню прислугу намащуючи тіло
пахощами.
Але стається щось нечуване й одиноке в цілій історії людства; “Бог його
воскресив” (Ді 2,23) й його об’явив найближчим другам. Не так як когось, що
тільки віджив, як Лазар, молодець з Наїну, дівчинка над якою вже плакали бо
померла, але як когось цілковито переміненого, прославленого й вповні
злученого тілом і душею з Божою славою.
Може Йосифові з Ариматеї Ісус з’явився, але про це євангелисти не
згадують. Згадують про те, що найперше вістка про воскресіння об’явлена
жінкам і якраз жінки стали вибрані на те, щоб розголосити учням і народові,
що Ісус воскрес.
Знаємо, що в Ізраїлі для жінки ніхто не вірив. Її навіть не можна було брати
за свідка на суд, бо її свідоцтво не мало сили. А Ісус вибирає якраз жінок за
перших свідків воскресіння.
Для тих, що не вірують у воскресіння, що ніби воно було продумане
апостолами, цей факт, що жінки стали першими свідками воскресіння це ляпас
в лице, бо коли би апостоли продумували факт воскресіння, то були би
намовили Никодима й Арематейського Йосифа свідчити про воскресіння, бо
їхнє свідоцтво мало силу, бо це було би свідоцтво чоловіків. А тут Бог вибирає
за перших свідків тих, кому жиди не вірили, жінок.
Бог не хотів будувати віри у воскресіння на сильних арґументах свідків,
але на вірі. Справді, пізніше з’являється апостолам, але починає від жінок, щоб
показати, що йому не інтересно давати докази сильні. Йому інтересно, щоб
люди були прості, покірні й щоб вірили всім тим, що свідчать про добро, про
його науку, про факти з його життя. Тому він вже скоріше сказав, що щоб
увійти в Царство Боже треба бути як дитина. А дитина вірить для мами, для
жінки, бо знає, що вона вміє найкраще свідчити про добро, про любов, про все
те, що приносить щастя і спасіння.
Неділя мироносиць показує велику ролю яку відіграє у історії Церкви
жінка, підносить гідність жінки, показує, що перед Богом заслуговує на місію
людина, яка щиро наставлена й готова засаджувати у світі добро й правду. І це
якраз робили мироносиці. Вони робили добро для Ісуса за його туземного
життя і тому Ісус їх вибирає після воскресіння, на те, щоб продовжували свою
добродійну місію.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Evangelho do domingo das Miróforas: Mc 15,43-16,8
A morte de Jesus e seu sepultamento não apenas acabaram com a esperança na
libertação de Israel, mas também abalaram muito a fé dos discípulos em Jesus. A sua
fuga, decepção dos dois que estavam a caminho de Emaus nos dão uma imagem do
que acontecia naqueles dias, uma convicção geral de que a morte é invencível e
ninguém seria capaz de vencê-la, pois ninguém até este momento provou ser mais
forte que a morte. Ela inevitavelmente deve ser a último destino das pessoas.
Nicodemos demonstra respeito para com o corpo de Jesus e o sepulta digna
mente. As mulheres ainda vão prestar-lhe suas homenagens e ungir o seu corpo com
perfumes.
Mas acontece algo inesperado e único na história da humanidade: “Deus o
ressuscitou” (At 2,23) e ele apareceu vivo e glorioso aos seus mais próximos
amigos. Não apenas como alguém que simplesmente reviveu como Lázaro, sem
transformação, ou como da filha de Jairo ou o filho da viúva de Naim, mas Deus o
revelou glorioso, transformado, com o corpo glorificado.
Pode ser que Jesus apareceu a José de Arimatéia, mas sobre isso os Evangelistas
nada dizem. Lembram apenas que a notícia da ressurreição, em primeira mão,
chegou para as mulheres e precisamente elas foram escolhidas para dar a boa notícia
de que Jesus ressuscitou.
É importante notar que em Israel, ninguém era obrigado a acreditar no testemrunho da mulher. A mulher nunca podia servir testemunha num processo judicial.
Jesus escolhe precisamente as mulheres, para que a fé na ressurreição fosse verda
deira fé e não descoberta científica.
Para os que não quiseram e nem querem acreditar na ressurreição de Jesus, aos
que dizem que foi uma invenção dos seus discípulos, o fato das mulheres testemu
nhar em primeira mão o fato da ressurreição, é um argumento muito forte contra os
que dizem que a ressurreição foi invenção de seus discípulos. Se o fato fosse uma
invenção premeditada, claro que iriam usar como testemunhas Nicodemos ou José
de Arimatéia que eram pessoas respeitadas e seu testemunho teria muito mais força,
porque seria um testemunho de homens. Mas Deus escolhe as mulheres simples,
incapazes de inventar algo tão espetacular.
Deus queria construn a fé na ressurreição não em argumentos científicos, não
em testemunho de pessoas de influência, mas sobre o fundamento da fé. Sim, mais
tarde ele aparece aos seus discípulos, mas começa das mulhers, para mostrar que
não pretende dar provas, mas simplesmente quer a fé dos que, apesar de não terem
visto, acreditem na verdade da ressurreição. Por este motivo, ele já adiantou durante
a sua vida que depois de morrer crucificado e ser sepultado, ele resurgirá e disse que
para entrar no Reino de Deus devemos ser como crianças, crer. Aceitar as verdades
sem vê-las e sem procurar argumentos para prová-las.
O domingo das Miróforas mostra a grande missão que, na história do cristianis
mo, tem a mulher, eleva a dignidade da mulher, mostra que a prontidão da mulher
em se sacrificar, em trabalhar pela causa do reino de Deus é importante na vida da
Igreja. As Miróforas dirigiram-se para a sepultura apenas para prestar homenagem a
Jesus e levar perfume para ungir o seu corpo, mas foram escolhidas para serem as
primeiras missionárias e testemunhas da ressurreição de Jesus Cristo.

НА ВЕЛИКДЕНЬ БЛИЗЬКО 1000 БРИТАНЦІВ
УВІЙШЛИ в л о н о к а т о л и ц ь к о ї ц е р к в и

Пасхальна ніч стала для Церкви в Великобританії воістину моментом
відродження: в одній тільки Вестмінстерській єпархії, що включає Лондон,
яку очолює примас кардинал Вінсент Ніколс, до Католицької Церкви
приєдналися 622 особи, які раніше належали до 123 парафій Англіканської
Церкви, і 353 катехумени прийняли Хрещення.
В середньому щороку в лоно Католицької Церкви в Великобританії
вступають близько двох тисяч чоловік, що виглядає несподівано на тлі
зростаючої секуляризації суспільства. На останньому пленарному засіданні
єпископи Англії і Уельсу вперше заявили про те, що «пріоритетною метою
катехизаційної роботи» є ті, хто не належать до жодної релігії. За
останніми статистичними даними, останнім часом зростає кількість
британців, які не зараховують себе до жодного віросповідання.
Джерело: Радіо Ватикан
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

БОЖА МАТІР - НАША ОПІКУНКА
Святий Іван в Об’явлені
пише, що Господь Бог це сама
Святість. Ангели не перестають
в небі співати Йому: «Святий,
Святий, Святий». Нам всім
відомо, що ніщо не може
применшити або сплямити Божої
Святості, то все таки Він
окремітпнім способом перебуває
там де все чисте, несплямлене,
святе, де нема ніякої скази. І
справді Бог всюди присутній. Він
є по всьому безмежному світі.
Він
перебуває
своєю
всюдеприсутністю
навіть на
нашій грішній землі, серед
грішних людей. Але всетаки Він
має
окреме
місце
свого
перебування небо. Чисте
несплямлене, святе небо.
І коли Божий Син мав зійти на цю грішну землю, то Отець Небесний
хотів знайти на місце появи Його Сина відображення того неба. Цим місцем
мало стати Непорочне лоно Пречистої Діви Марії. Насправді воно стало
другим небом на землі для Воплоченого Бога. Тому в Пречистій Діві Бог
склав всі небесні скарби, щоб міг гідно до Неї ввійти і коло Неї перебувати.
Нам всім відомо, що дитина з природи відзеркалює на собі знаки своєї матері
не тільки фізичні риси й подібність, але теж й духові. Ми маємо так би
сказати дві матері: тілесну Еву, а духовну Марію. То ж і ми до деякої міри
відображуємо в собі духовні прикмети Марії нашої духовної Матері.
Добре є звернути увагу на це одне. Хоч Пречиста Діва Марія була вже
без гріха від першої хвилини, то Господь постійно Її освячував. Це зростання
в святості йшло етапами. Перший
такий етап бачимо в тій жертві, що
EXPEDIENTE
Вона принесла зо
себе,
коли
“P R A C I A”
маленькою
переступила
пороги
Jornal Ucraíno-Católico Publicado
Єрусалимської Святині. Яким і Анна
no Brasil
на 4-му році життя віддають свою
найлюбішу доню на службу Господеві,
Registro no INPI - N° 2509881
аж до 15-го року життя. В храмі серед
тихих мурів служить тихенько для
Український Католицький
свого Творця й всеціло для нього
Двотижневик у Бразилії
віддалася. Коли було Їй 15 років
виходить в стан супружий за
Передплата на 2016 Рік: R$50,00
Інші Краї: U$65.00 Амер. Доларів обручника Йосифа, але надальше
залишається Дівою. Ім’я Марія
Depósitos: BANCO ITAÚ
значить рання зоря, котра охоронена
Ag. 3823 conta 16753-5
від свого воплочення від гріха
Banco HSBC
первородного, бо споконвіку була
Ag. 0382 conta 000288-1
вибрана Отцем Небесним на Матір
Ісуса Христа.
Direção e Administração:
“Я слугиння Господня: нехай зо
Rua Cândido de Abreu, 1579
мною станеться по твоєму слову“ в
Centro - Caixa Postal 02
хвилині
Благовіщення
відповіла
CEP: 84400-000 Prudentópolis - PR
такими словами. Її життя кружляє
завсіди над служінням для Бога й
Fone: (42) 3446-1396 / 3446-2087
людей.
Будучи
дівчинкою
E-mail:
пожертвулася для Бога в храмі, опісля
graficaprudentopolis@gmail.com
годиться на материнство другої Особи
www.graficaprudentopolis.com.br
Божої. Всюда Марія виявляла своє
служіння. В Кані Галилейській, коли
Proprietário:
Grafica Prudentópolis Ltda.
вина забракло прислужилася для
CNPJ 09583969/0001-07
спільноти, коли попросила свого Сина,
щоб він зробив перше чудо. Бож а
Redator Chefe:
Матір, щоденно нами опікується, коли
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
до неї взиваємо о поміч. Святий
Августин каже, що від віків не чувано,
Corretores Ortográficos:
щоб вона когось опустила, хто до неї
Pe. Atanásio Kupicki, OSBM
вдається й просить помочі.
Pe. Dionisio Bobalo, OSBM
Під хрестом одержує Марія, з уст
умираючого Ісуса
призначення на

%
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Матір - Провідницю св. Івана, а через нього й цілого людства. Це Мати твоя
- й наша Мати всіх нас заблуканих синів й доньок Адама. Скільки лиха
диявол ширить в світі, щоб потягнути синів і доньок Марії на злу дорогу, але
Бож а Мати й наша Мати чуває над усіма нами й нас провадить як своїх
любих дітей до вічного життя. Коли Господь Бог вибрав Марію на матір для
Ісуса Христа, вона тим самим стала Царицею неба і землі й
Співвідкупителькою людського роду.
В ділі спасіння Бог діяв не лише через Ісуса Христа, але також через
Марію. Це передовсім спостерігаємо в хвилині Воплочення і Різдва. Тож не
лише ласка і дух Божий діють і спричинюють у нас надприродне, Боже
життя, але також ласка і дух Пречистої Діви Марії витворюють і
розвивають в нас, так би сказати, дітей Марії. Це тому можливе, бо один і
той самий дух Ісуса і Марії всьоди і все діють у людських душах. У чому
полягає цей дух Марії, що разом з Ісусом Христом ділає на душу? Покищо
вистачить нам пригадати собі, що Пречиста Діва це таке сотворіння й тому
вся Її надія в душах Божих дітей мусить бути підпорядкована дії Бога. І якраз
тому, що Пречиста Діва Марія є сотворінням, наше почитання Марії й
набожество до неї не може бути митою для нас, але мусить заміряти до Бога
й шукати Бога. У Марії, яка завжди жила під впливом і діланням Святого
Духа все було спрямоване до Бога, все, що вона зробила, все чим була. Тому
наша побожність має нас спрямовати до Бога. А набожність до Марії, має
нас допровадити до тіснішого наслідування Ісуса Христа, і до гарячої Його
любови.
Пречиста Діва Марія тридцять років разом з Ісусом жила в Назареті і
скрито. Але в Кані Галилейській вона в Нього прохала першої чудесної
інтервенції, і його ставить на яв. Певно, що не була тільки спочутливість до
ближнього, з убогістю подружжої пари, але в більшій мірі бажання, щоб
прославити Свого дорогого Сина, щоб виявився, і, щоб люди Його пізнали.
За цим вимовно свідчать слова в відповіді Ісуса Христа: «Ще не прийшла моя
година».
Ісус Христос, коли виступив прилюдно до місії, Бож а Мати закрилася від
людської уваги, щоб краще й ясніше привернути їхню увагу на місію й дію
Ісуса Христа, щоб він міг вповні вийти на яв, і став в центром уваги. Коли
Ісуса засудили на смерть вона тоді виходить на яв, і з ним співдіє в страстях,
з болючим серцем йде на Голготу, із хреста Її Ісус віддає Іванові за матір, а
тим самим і для всіх нас за опінкунку й Матір.
Ось так Пречиста Діва вчить нас шукати Христа, Його наслідувати, йому
уподібнюватися згідно з нашим покликанням: молитвою, богопочитанням,
апостольською працею служачи ближньому й Богу. День денно прибігати до
Небесної Неньки просячи материнської опіки й про щасливу смерть.

ОТЕЦЬ ТОМ ЖИВИЙ, АЛЕ У ПОЛОНІ В ІСЛАМІСТІВ
Повідомлення про розп’яття у
Велику
П ’ятницю
викраденого
ісламістами в Ємені отця Тома
Ужунналіла
«хибні
та
безвідповідальні». Про це заявив
єпископ Поль Хіндер із Південної
Аравії, регіону у Саудівській Аравії,
з яким Ємен межує на півночі.
У коментарі для СNА у
понеділок владика ствердив, що має
«переконливі докази того, що о. Том
живий і досі знаходиться у руках
своїх викрадачів». Єпископ Хіндер
не розповідає жодних подробиць з
огляду на безпеку викраденого священика.
Численні інформагенції подали новину про розп’яття священика з
посиланням на австрійського кардинала Крістофа Шенборна, спираючись на
його слова під час Пасхальної Вігілії.
Єпископ Хіндер зазначав, що кардинал Шенборн повідомив про смерть о.
Тома, спираючись на помилкову інформацію, яку він отримав від
архиєпископа Мораса із Бангалора. «Кардинал Шенбор уже спростував свою
заяву. Певні медіа в Індії надто нервові та цікаві, вони також не
усвідомлюють, що таким чином грають життям о. Тома», — зазначив
єпископ Поль Хіндер.
Новина про розп’яття о. Тома активно ширилася соцмережами протягом
останніх днів, однак її не підтвердили ані друзі, ані родичі отця; таку
інформацію відкидають також представники спільноти отців салезіанців, до
якої належить священик.
Нагадаємо, раніше салезіянці просили молитися за викраденого
священика та не поширювати чуток. Джерело: Credo
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ДЛЯ СТАРШ ИХ І МОЛОДШ ИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Свята - пощо, як святкувати?
Різні є думки й опінії
про справу святкування
свят.
Говоримо
про
релігійні
свята,
але
будемо їх порівнювати з
народними
з
різними
датами важливими для
країни.
Для декого
свято
релігійне це день, що його
маємо присвятити для
релігійних
справ, для
молитви, богослужби, роздуми над релігійними темами й т.п. Це правда. Все
те є важлива й незаступна справа в релігійних святкуваннях. Але не лише те.
Свято не встановлено тільки на те, щоб цілий день присвятити на молитву й
тим подібне. Цілий день на молитву присвячється на реколекціях, на різних
духовних зустрічах, цілоденних адораціях, тощо. А кожне свято, кожна
неділя не встановлена тільки на ту ціль. Справді, без того не можна називати
якогось дня релігійним святом, бо це день присвячений для Бога. Одначе це
не означає, що цілий день будемо Богові докучати нашими молитвами. Це
робимо на реколекціях. Присвятити день Богові це призначити його для того
всього, що Богові подобається і Бога прославляє і що в будні не стає до того
часу. Подумаймо про наступний приклад: коли святкуємо чиїсь іменини чи
роковини чи будь яку дату в житті тої особи, то не будемо цілий день коло
соленізанта й цілий день з ним розмовляти. От привітаємо, побажаємо добра,
розговоримося з тим, що святкує або з його ріднею і тоді святкуємо чи то
різними іграми-забавами з друзями, розмовами, поживою напитками. Якраз
на те хтось влаштовує собі свято, щоб друзі в його присутності й в його домі
або господарці чи в його шакрі повеселилися й забули за свої щоденні
клопоти, а пережили день без журби, без того буденного клопотання,
забуваючи за час чи на свої щоденні турботи. Святкувати чиюсь дату це не
цілий день сидіти коло того кого святкуємо, але з ним чи з його друзями
повеселитися, забавитися, відпочити від щоденних клопотів. Так воно й
повино бути у святкуванні святих днів у християнських родинах.
Розмуіється, коли йдемо святкувати чиїсь свято, то найперше муситься
привітати соленізанта, висловити йому свої побажання, подяку, аж тоді
можна братися до різних розваг, забав, спілкування з дузями, розривок. Це
саме повинно бути в святкуваннях Богові присвячених дат. Зовсм не
годиться відразу братися до розваг, не привітави соленізанта. Також і не
годиться в святкові дні відразу братися до різних іграшок не привітавши
Господаря Бога. Коли зробимо це, тоді час є наш. Після молитви до Бога,
відправи, чи побожого читання, святкуємо, тобто торжествуємо,
веселимося, забавляємося, завсіди у свідомості, що це день в якому Бог нас
запрошує до себе на свято. І де б ми не були, де б не знаходилися, всюди треба
пам’ятати, що ми Божому домі, бо вілий світ це Божий дім і що в день
святочний Бог нас запросив до себе, щоб повеселитися, забавитися,
розрадитися. Тому, святкувати це не лише присвячувати цілий святочний
день на молитву. Частину дня, так, обовязково присвятити для приставання з
Богом, але решта це наш час, наша магода, щоб відпочати й поспілкуватися з
друзями. Тим також звеличимо великого Годсподаря, що хоче в той день,
щоб в його присутності відпочати від щоденних трудів і копотів.
Все вище сказане нам вказує що означає святкувати святий день і пощо
він існує. Інснує на те, щоб привітати Бога чи святого, що його вшановуємо,
Божу Матір, присвятити частину святочного часу на це, а опісля віддатися
відпочинкові і розривкам. І це означає святкувати. Не було би воно важне
свято, коли забути цілком про того кому в особливіший спосіб присвячений
той день. А той кого святкуємо не вимагає від нас, щоб цілий день бути з ним.
Він запрошує до відпочинку й розваги в його домі. А дім Божий це кожне
місце де знайдемося. Коли ж приймаємо таке запрошення, то не забуваємо
про того хто нас запросив на свято, дякуємо йому, присвячуємо частину часу
на розмову з ним і потім беремося до того чого Бог від нас бажає в дні
відпочинку й святкування. Тому відвідини, розривки, ігри в святочний день є
бажані й гарні, Але вони не повинні забирати цілий наш час, бо треба
приставати й з тим кого святкуємо.
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM

A melhor e a pior coisa que existe entre os homens
No longíncuo oriente, um rei sábio e bondoso, tinha o costume de testar a
sabedoria de seus súditos. Seguidamente inventava certas tarefas para depois
premiar os que se saíam melhor no teste.
Certa vez, chamou dois de seus súditos e lhes propôs a seguinte tarefa:
“Quero que um de vocês traga para mim a melhor e mais útil coisa que existe
entre os homens algo que traz maiores benefícios aos homens e à sociedade; e o
outro traga a pior coisa que traz mais estragos e mais desordem na sociedade”.
Foram os dois separadamente à procura do melhor e do pior que poderiam
encontrar na vida dos homens.
Depois de certo tempo veio o primeiro e
apresentou ao rei uma língua que comprou no
açougue. O rei pediu que explicasse por que
acha que a língua é a melhor coisa que traz
mais benefícios à sciedade. E o súdito expli
cou: “Pois veja, sua Magestade, a língua é um
órgão da qual depende o bem-estar de muita
gente e até de toda a sociedade. É da língua
da Sua Magestade que saem as ordens, leis e
decisões para manter o bem estar no reinado.
É com a língua que os súditos expressam o
respeito para com a Magestade e acato das
suas ordens. É pela língua que se manifesta a
amizade entre o povo, se divulgam as boas obras que se fazem, que se agradece
pelo bem recebido, é pela língua que se transmite a sabedoria nas escolas, é a
partir da língua que os jovens se conhecem, se comunicam e se cativam mutuaente. É com a língua que o povo glorifica o Cridador do universo, fala das mara
vilhas que Deus deixou para que todos se sentissem felizes dentro da sociedade,
é pela língua que se mostra o arrependimento do mal praticado, se pede desculpa
dos homens e o perdão de Deus. E tantas outras coisas maravilhosas que depen
dem da língua acontecem na sociedade...”
O rei gostou do que o súdito explicou, aprovou e aceitou que a melhor coisa
que exsite entre os homens é precisamente a língua, porque dela dependem
tantas coisas belas e boas na vida da humanidade. Parabenizou-o e recompensou
pela tarefa bem cumprida.
Em seguida, chegou o segundo, trazendo a pior coisa, a mais destruidora da
paz e bem estar que existe na sociedade. Este também trouxe no prato uma
língua. E deu a sua explicação: “Magestade, uma das piores coisas que acontece
entre os homens são as ofensas que criam inimizades. O desrespeito e revolta
contra as leis e ordens de sua Magestade que saem da língua dos desobedientes.
Com a língua se cometem tantas coisas feias, ruins entre os homens, como a
calúnia, mentira, ofensas da honra, se divulga e se cria a má reputação de
alguém, fazem-se falsas acusações, juízos temerários, pela língua macula-se a
boa reputação de alguém, difamação e tudo isso só traz desordem, falta de com
panheirismo, falta de colaboração para a construção do bem comum da socieda
de, é com a língua que se condenam inocentes, se espalha toda espécie de mal,
se pragueja, se amaldiçoa. A língua é a fonte de desavenças, inimizades, malque
renças, desintendidmentos, animosidades, ódios, desarmonias, hostilidades,
etc”, etc, etc”.
O rei ouviu, admirou com atenção a sabedoria do homem e achou que ele
também tinha razão. Tanto um quanto outro pensaram corretamente e cumpriram
bem a tarefa e decidiu premiar os dois, pedindo-lhes para que eles mesmos usas
sem bem as suas línguas e colaborassem dentro do reino para construir com suas
línguas o bem-estar de toda a sociedade e merecer as bênçãos divinas para si e
para todo o reinado.
Em Provérbios 18, 21 está escrito: “A morte e a vida estão no poder da
língua; e aquele que a ama comerá do seu fruto.”
Convido o leitor para ler o capítulo 3 da Carta de São Tiago sobre o bom e o
mau uso da língua (Tiago 3).
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04.
Dia 13 de março foi o dia da Romaria Penitencial em Itapará, com um dia
bonito de sol, foram mais de 2000 peregrinos a recorrerem ao Sacramento da Con
fissão e da Sagrada Eucaristia. A Divina Liturgia foi presidida pelo Bispo Eparca
Dom Meron Mazur, OSBM e concelebrada pelo Pe. Teodoro Haliski,OSBM, que
atende esta comunidade.

Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

1.
A Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro de Reserva, esteve com as
Santas Missões pregada pelo Pe. Gregório Hunka, OSBM e ajuda das Irmãs Basilianas de 06 a 12 de março de 2016.

05.
No dia 20 de março, descansou no Senhor a Sra. Sofia Homenchuk Pistun,
mãe do Pe. André Pistun, OSBM. Seu velório e sepultamento aconteceram na
comunidade Nossa Senhora do Patrocínio em São Roque Ivaí, local onde exerceu
fielmente sua missão como cristã. À família enlutada, nossos sentimentos.

2.
Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra a peregrinação do ano
santo da misericórdia com a peregrinação do apostolado da oração no dia 06 de
março, quarto domingo da quaresma. A Divina Liturgia foi celebrada pelo Bispo
Eparca Dom Meron Mazur, OSBM, e pároco Pe. Dionisio Horbus, OSBM. (notí
cia enviada pela Ir. Rosa Kernitski,SMI)

03.
A Juventude Ucraniana se reuniu na comunidade de Tijuco Preto para fazer
sua renovação espiritual no dia 06 de março. A condução do encontro foi realizada
pelo grupo Viva a Vida dos irmãos basilianos de Curitiba.

06.
No dia 20 de março, aconteceu em Mico Magro - Antonio Olinto, o encon
tro de Jovens em preparação para a Páscoa. O pregador do encontro foi o Pe. Paulo
Serbai, OSBM. (Foto: José Edirlei Kozlinski).

06. No dia 20 de março, na Igreja São Josafat - Bairro Boqueirão - Curitiba,
o Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch,OSBM presidiu a Divina
Liturgia e ordenação diaconal de Romeu Smech, sendo este o terceiro diácono
permanente de nossa igreja no Brasil.
(Foto: Gabriel Hresay)

Стор. 07 Праця, Прудентополіс, 01-го - 15-го квітня 2016 Б. року - Число 07

Посмертні Згадки

N ° 07 - Pracia, Prudentópolis, 01 a 15 de abril de 2016 - Pg 07
Nicanor (Itapoá) rezou durante um mês na intenção da alma do senhor João. No mês de outubro
foi rezada a missa Gregoriana, em Campo Mourão.
Deixa saudades.

f Miguel Korolhuk
Nasceu em 03 de março de 1935 em Rio da Prata - Irati faleceu dia 09
de outubro de 2015 aos 80 anos de idade. Miguel era casado com Maria
Ternoski (in memórian a 7 anos) e Deus abençoou com 5 filhos: José (in
memórian), Helena, casada com Vitorio Zofiak, João Irmão consagrado na
Ordem de São Basílio, Nestor, casado com Lucia Strochinski e Luiz Carlos
solteiro, foi agraciado com 4 netos, sendo um deles Juliano casado com a
Franciele Fiuri. Miguel foi membro do Apostolado da Oração por muito
tempo sendo fiel aos seus compromissos, participava ativamente das
celebrações nas igrejas de Cerro da Ponte Alta, Pinhal Preto e Itapará onde
gostava de ajudar nas celebrações das Santas Missas como sacristão alcançando o Kadelo para o
sacerdote, também nas coletas e nas via-sacras na quaresma onde sempre levava a Cruz, sempre
dando bons exemplos com seu modo de viver a vida, na simplicidade e alegria que contagiava a
todos. Miguel apresentava problemas cardíacos e a causa da sua morte foi infarto. Os nossos
agradecimentos ao Padre Teodoro Halitski, OSBM da Paróquia de Irati, ao Provincial Padre
Paulo Markiv, OSBM e aos Padres da Paróquia São Josafat de Prudentópolis Padres: Eufrem
Krefer, OSBM, Tarcisio Zaluski, OSBM, Antonio Royk Sobrinho, OSBM, André Pistun Neto,
OSBM, Teófilo Michalichen, OSBM, Valmor Szeremeta, OSBM e o Pe. Mário Spaki da Congre
gação Diocesana de Irati que celebraram a Missa de corpo presente e exéquias na Igreja Sagrado
Coração de Jesus e Maria em Cerro da Ponte Alta. Também as Irmãs de Itapará que nos fortalece
ram com suas palavras nesta hora tão difícil. A família agradece a todos os amigos, familiares e
vizinhos que dedicaram seu tempo para prestar a última homenagem ao senhor Miguel. Que sua
memória permaneça entre nós para sempre.

f Ladislau Techy
Também conhecido como Valdomiro, faleceu no dia 02 de fevereiro
de 2016 às 20:20h no Hospital Santa Casa de Irati aos 90 anos de idade.
Ladislau era natural de Prudentópolis, nasceu na comunidade de
Linha Sete de Setembro no dia 23 de agosto de 1925, filho de Jorge Techy
e Valéria Lachovicz.
Ainda jovem passou a residir em Irati, era casado e teve 9 filhos dos
quais um já é falecido, 21 netos e dois bisnetos, sua esposa também já é
falecida.
Sempre trabalhou com honestidade zelando pelo seu bem-estar e de
sua família. Era membro do Apostolado de Oração da igreja Imaculado Coração de Maria de
Irati, cultivava uma profunda devoção ao Sagrado Coração de Jesus e Maria. Pedia a Deus que
se mantivesse sempre viva a chama da fé do povo ucraniano.
Naquela tarde havia um sentimento tão triste e lindo quando as sombras alargaram-se, as
esperanças terrenas apagaram-se e, as realidades do ceu escenderam-se. Hora de silenciar, rezar,
adorar e pedir perdão pelas falhas. Agradecer pelo pai e amigo que tivemos.
Agradecemos ao Padre Luiz Slobodjan, OSBM, pelas visitas na casa no decorrer da sua
doença, suas palavras de conforto e carinho, pelas suas orações e pela celebração das exéquias.
A todos, os nossos sinceros agradecimentos, que Deus o acolha e recompense com a vida eterna
o nosso querido Ladislau.
Eternas saudades Вічная Пам'ять
Seus familiares e Eugenia.

f André Futra
No dia 25 de janeiro de 1925 nasceu em Ponte Nova município de Prudentópolis um grande
homem, senhor André Futra, filho de Catarina Chrominski e Estefano Futra.
Senhor André casou-se com Amélia Pastuch Futra em 31 de Maio de 1952 e tiveram nove
filhos: Eugenio e Nestor (in memorian), José, Lauro, Afonso, Luiz Nicodemos, Margaret,
Marina e Marise. Tiveram 15 netos e 4 bisnetos.
Viveram uma história de amor cumplicidade que poucos casais tiveram este privilégio, que
durou 62 anos e 7 meses. Foi um homem de fibra que nunca se preocupava com obstáculos, tinha
muita fé e preocupado com a religião de seus familiares e de toda a comunidade de Ponte Nova
teve a iniciativa de construir a primeira Capela e também doôu o terreno onde foi construído o
Colégio das catequistas.
Fez a doação de um anjo para a igreja de Ponte Nova, esse era um sonho antigo, mas recen
temente teve a oportunidade de realizar esse sonho, depois que conseguiu ele disse: “agora estou
pronto para ganhar um cantinho no céu...” .
Em toda sua passagem na terra ele deixou muitos exemplos a serem seguidos como: genero
sidade, amor, dedicação e acima de tudo fé. O senhor André amava viver e, Deus foi tão generoso
que permitiu que ele vivesse por 90 anos e 10 meses sem doenças e sem dores, uma vida longa
que poucos viveram como ele. Como marido foi um grande homem, sempre preocupado no bem
estar de sua esposa tanto que deixou seus terrenos divididos aos filhos em vida pois o homem que
trabalhou a vida inteira levou consigo apenas seus bons exemplos e boas obras. Quem conviveu
com ele foi agraciado ouvindo suas histórias onde sempre contava em detalhes. No natal de 2014
ele foi cantar as canções de “kolhades” e fez o seguinte comentário: “eu não estarei presente no
natal de 2015 e, por isso já vou deixar pago...” e foi isso que aconteceu.
No dia 5 de dezembro ele se sentiu mal e foi internado pela primeira vez em sua vida. No
dia 6 de dezembro de 2015 recebeu o Extrema Unção através do padre Valmor Scheremeta,
OSBM, no hospital Sagrado Coração de Jesus em Prudentópolis, onde momentos depois faleceu.
Uma das coisas que os filhos e netos jamais esquecerão é a seguinte frase dita sempre por
ele: “esqueçam de tudo, mas não esqueçam de Deus...” . Senhor André ficará para sempre em
nossas memórias e em nossos corações. Descanse em paz!
A família agradece aos padres: Valmor Scheremeta, Deonísio Bobalo e Tarcísio Zaluski, aos
quais celebraram as exéquias e proferiram palavras de consolo, agradecemos também a todos
que nos confrontaram na hora da dor.
A família.

f Emílio Futra
Filho de Meron Futra e Maria Didur Futra, nasceu em Ponte Nova no dia 29 de setembro de
1959 e faleceu no dia 27 de junho de 2015. Era solteiro e deixou cinco irmãos: Lucia, Anísia,
Vitória, Adélia, Helena e quatro irmãos: Irineu, Júlio, Pedro e Januário e, 17 sobrinhos, uma,
catequista do Sagrado Coração de Jesus: Vera Lúcia Vinharski.
Agradecemos aos padres José Ratuchnei, OSBM, Deonisio Bobalo, OSBM e Tarcísio
Zaluski, OSBM, pelas orações e celebração das exéquias e pela missa de corpo presente. Agra
decemos as catequistas e as irmãs de Ponte Nova, em especial as irmãs Elizabete Pastuch e
Tereza Pastuch, agradecemos também a todos os fiéis da comunidade de Ponte Nova. Que Deus
o tenha em Sua glória!
Agradece a família.

f João Zakaluk
Nasceu em Prudentópolis, residiu em Mamborê, Roncador (No distrito
de Palmital 43) e em Campo Mourão até o seu falecimento.
Filho de Hilário Zakaluk e Tecla Okarenski, teve 06 irmãos.
Casou com Verônica Bilobran, tiveram 11 filhos dos quais 07 sobrevi
veram: Antonio, Terezinha, Maria, Nicolau, Irene, Sonia e Pedro. Tiveram
15 netos. Ficou viúvo em 27/09/1973.
Casou novamente com Ana Ribeiro da Silva em 29/01/1993 (não
tiveram filhos), ficando viúvo novamente em 13/09/2006.
Gostava de participar das atividades da comunidade, participou da
reinicio da construção da igreja nos anos 1960 e coordenação na igreja de Mamborê.
Só perdia a missa por força maior, sempre participou do apostolado da oração.
Rezava o terço todos os dias às 6 horas da manhã, acompanhando a Rede Vida.
Sempre se preocupava com o bem estar dos filhos, netos e amigos.
Gostava de ler (assinava o missionar), procurava estar informado sobre economia, politica,
saúde e educação.
Procurou dar bons exemplos e ensinamentos para os seus.
Nos últimos 3 anos, por causa da sua fragilidade, o Pe. Moacir sempre comungava-o no
banco da igreja, e nos últimos dias recebeu a unção dos enfermos e a Comunhão em casa através
do Pe. Claudio Melniski.
No velório Pe. Moacir Leczuk, OSBM e Pe. Carlos Melniski rezaram panaheda. Pe.

f José Carlos Petroski
No dia 24 de agosto de 2015 Deus levou dessa vida um grande
homem; José Carlos Petroski. Faleceu aos 49 anos no Hospital São Vicente
de Paulo em Guarapuava vítima de câncer.
Carlos, como era conhecido nasceu em Prudentópolis e era filho de
Iracema e José Petroski (in memorian), família tradicional da cidade. Era
membro de uma família de 4 irmãos.
Deixou seus irmãos sua mãe e sua esposa. Era um^homem sempre de
bem com a vida, sempre dando bons exemplos e nunca, mesmo com a
doença reclamava de nada. Fazia parte a 15 anos do grupo dos Alcoólicos
Anônimos do ACTA da cidade de Prudentópolis, onde fazia palestras aos dependentes até nos
seus últimos dias estava participando das reuniões. Era um homem muito simples, trabalhador de
muita oração e muita fé, era alfaiate e durante 13 anos trabalhou com a família Erdmann.
A família agradece a todos que estiveram presentes nesse momento de parti- da de José
Carlos em especial ao padre Teófilo Melech, OSBM e ao padre pároco Deonísio Mazur, OSBM
pelas corações palavras de conforto e ao coral da Catedral Imaculada Conceição.

f Paulo Ivosyssyn
Paulo Ivosyssyn, natural de Ivaiporã Paraná nasceu no dia 9 de
fevereiro de 1960. Filho de Nicolau Ivosyssyn (in memorian) e Olga
Seniuk Ivosyssyn. Seus irmãos: Terezinha, Teodósio, Ana, Pedro, Augusto
e Maria Gorete.
Iniciou seus estudos no Colégio Santa Olga do rito ucraniano, cursan
do até a quarta série. Continuou seus estudos no Colégio Estadual Raul
Rodrigues Gomes. Foi batizado, crismado, fez a primeira eucaristia e o
sacramento do matrimônio na Igreja São José do rito ucraniano. Casou-se
com Ivani Ribeiro (in memorian) com quem teve duas filhas Patrícia e
Priscila e uma neta Rafaelly.
Enquanto residiu em Ivaiporã trabalhou no Expresso Nordeste. Nos últimos anos residia
com sua família em Araucária, vindo a falecer no dia 5 de Março de 2015 deixando muitas sauda
des para os seus familiares.

f Salvador Bilihs
“Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu: tempo para
nascer e tempo para morrer tempo para dar abraços e tempo para apartar-se
“A nossa vida é dividida em três tempos distintos que, podem ser resumidos em nascer,
viver e morrer e, nesses tempos fazemos planos e projetos buscando sempre o melhor, porém
nem todos os momentos e situações acontecem com as pessoas que queremos bem...”
É o que sentiu a família de Salvador Bilihs com a passagem deste mundo para a eternidade.
Nasceu no dia 20 de novembro de 1950 e teve sua passagem para o reino de Deus no dia 30
de outubro de 2015, filho de Ana Sydorko e André Bilihs, viveu e faleceu em Barra D ’ Areia,
localidade de Prudentópolis.
Era casado com Júlia Lichinski, com a qual tive cinco filhos: Maria, Dorotéia, Lurdes,
Lubina e Hilário. Tinha nove netos, quatro genros e uma nora.
Salvador foi membro do Apostolado da Oração e assinante da Revista Missionário, a qual
recebia mensalmente em seu nome, fez parte da Comissão da igreja e do cemitério por muito
tempo, foi presidente da escola por 12 anos. Procurava sempre participar das celebrações religio
sas, gostava de ajudar a igreja, era devoto de São Nicolau, padroeiro de sua comunidade. Em
outubro de 2014 se deparou-se com a notícia de que havia uma enfermidade muito grave o
câncer, a qual foi sentida por toda a família. Diante desta notícia desagradável Salvador não
desanimou, buscou juntamente com sua família o tratamento apropriado para aquele mal, mas às
19:00 horas do dia 30 de outubro, encerrou fielmente sua missão na terra e foi ao encontro do Pai.
Agradecimentos de modo especial ao padre Antônio Zubek, OSBM, pela celebração das
exéquias e pelas palavras de conforto. A catequista Maria Pastuch e a todos amigos, vizinhos e
parentes que nos confortaram na hora da dor. Sinceros agradecimentos a Deus pela vida a ele
concedida, pela felicidade e por tudo que ele foi para nós. A todas as pessoas pelas orações, pela
ajuda pelo conforto, pela presença no doloroso momento da morte.

“Na terra amei a todos e por todos fui amado, Deus traçou o meu destino e por ele fui
chamado...”
Eternas saudades da família.
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Пише Юзьо Шило

МОЛОДИМ

Христос воскрес!

ЧИТАЧАМ
Томі Граймс - англійська казка
Томмі Граймс бував то слухняним
хлопчиком, то неслухом, але коли вже
поводився погано, то гірше нікуди. І тоді
мама йому казала:
— Томмі, любий хлопчику, будь
розумником. Нікуди не ходи з нашої
вулиці, а то тебе забере містер Майка. І
все ж, коли Томмі бував неслухом, то
обов’язково тікав зі своєї вулиці. Якось
він вибіг зі своєї вулиці і тільки-но
завернув за ріг, як містер Майка схопив
його, кинув у мішок униз головою та й
поніс до себе.
Прийшов містер Майка додому, витяг з мішка Томмі, поставив перед собою, помацав
йому руки, ноги — чи ж добре вгодований.
— Худенький. Який з тебе наїдок? Та однак на вечерю у мене більше нічого немає.
Поваришся у казані, буде не так уже й погано. Ой, я забув купити приправу! Без неї ти
будеш зовсім несмачний. Саллі! Чуєш? Ходи-но сюди, Саллі! — покликав він місіс
Майку.
Місіс Майка вийшла з іншої кімнати й спитала:
— Чого тобі?
— Ось хлопчисько. Це нам на вечерю, — сказав містер Майка.— Тільки я забув про
приправу. Постережи його, поки я за нею сходжу.
— Не турбуйся, — відповіла місіс Майка, і містер Майка пішов.
Тут Томмі Граймс і питає місіс Майку:
— А що, містер Майка завжди їсть на вечерю хлопчиків?
— Частенько, — відповідає йому місіс Майка, — якщо хлопчики погано ведуть себе
і трапляються йому на дорозі.
— Скажіть, а чи нема у вас ще чого-небудь на вечерю, окрім мене? Ну, хоча б
пудингу? — питає Томмі.
— О, як я люблю пудинг! — зітхнула місіс Майка. — Тільки мені дуже рідко
доводиться його їсти.
— А ви знаєте, моя мама якраз сьогодні готує пудинг! — вигукнув Томмі Граймс. —
І вона дасть шматочок, якщо я її попрошу. Я збігаю і принесу вам.
— Та ти розумний хлопчик! — зраділа місіс Майка. — Тільки не барися.
Обов’язково повертайся до вечері.
Томмі кинувся навтіки і радів, що так легко відбувся.
Після цього він був таким хорошим хлопчиком, про якого тільки мріяти можна. І
жодного разу не тікав зі своєї вулиці.
Та не міг же він завжди лишатися хорошим. І ось одного дня він знову забіг на
сусідню вулицю. І треба ж такому статися, що не встиг він опинитися на іншій вулиці, як
містер Майка вхопив його за комір, кинув до свого мішка й поніс.
Приніс він Томмі додому, витрусив з мішка й одразу впізнав.
— Е-е, — каже, — та ти той самий хлопчисько, що обдурив нас із Саллі. Тепер ти не
втечеш. Я сам тебе стерегтиму. Ану лізь під диван!
Довелося бідному Томмі лізти, куди велено, а містер Майка всівся на дивані й став
чекати, поки закипить вода в казані. Ждав він, ждав, а вода все не закипає. Набридло
містеру Майці чекати, він і каже:
— Ей, хлопче! Висунь-но ногу, я тебе прив’яжу зараз.
Томмі висунув ногу, а містер Майка зняв пасок, досягнуц шнур і міцно-міцно
прив’язав його ногу до дубового столу. Потім покликав:
— Саллі! Саллі!
Але ніхто не відповів. Тоді містер Майка вийшов до сусідньої кімнати пошукати
місіс Майку. А Томмі тим часом вибрався з-під дивана і кинувся до дверей. І втік. Бо
висунув із-під дивана не ногу, а лише чобіт!
І ось повернувся Томмі Граймс додому і більше не забігав на сусідні вулиці аж доти,
поки не виріс великим, і йому дозволили ходити повсюди самому й коли він міг себе
боронити відмістера Майка...

Засмійся
Молитва злодія
Злодій, який жив коштом що крав, молився так до Бога: “Бож е, не
прошу, щоб ти дав мені багатство. Тільки показуй мені де воно
знаходиться і я сам собі дам раду, щоб його взяти.

В чистилищі
Два сусіди опинилися в чистилищі. “Чому ти тут?” запитався один.
- Бо вкупив авто для жінки!
А ти, чому тут опинився? питає другий.
- Бо не хотів вкупити авта для жінки.

На викладах математики для дітей
- Скільки ми маємо ніг, Івасю?
- Чотири, пане професоре.
- Як чотири?
- Я маю дві й ви, професоре маєте
дві, разом - чотири.

Ще пахне свитами й всьо ки аконтесиу дуранте а Паскоа ще свіже на мемб
ріа всєх нас. Як святкувалося, то када ум і када ума можут сказати. Алґинь
зробив пескізу між людьми пра сабир о ки пра илис є свита й що вони роблят на
свита. Респостас цікаві й муйтас визис трістес.
Серто, є деякі, що знають о сентідо да Паскоа й кажут жи то час коли
пригадуємо собі на все, що Ісус зробив пра салвар нойс, час пра резар і
аґрадесир за те, що Ісус так дуже любит людей, що ном тиви до де сакріфікар
своє життя, терпіти й вмерти пила носа салвасом. Але а майоріа то
сімплесминти не знають ки сентідо тинь о тимпо да Паскоа, які є фестас да
Паскоя. Пра алґунс то є тимпо коли або будут візітувати своїх паринтів або до
них приїдут паринтис дилис й будут сівеселити з гостями; пра оутрос то є час
пра фестар, фазир банкитис, ну й бибир і комир койзас мельорес дакилас жи
мають дуранте о ано. Прас кріянсада то є тимпо де ресебир презинтис дос
паринтис й дос пайс, ди брінкар ком аміґос. Прос пайс які мають дітей десь инь
Санта Катаріна або деінде но трабальо, то є тимпо коли до них приїдут діти зі
своїми дітьми. Инь алґумас казас то стільки сіназїзджає, жи треба застелювати
колсьони на підлогу, щоб сівиспали в ночі, а ди дія то со алеґріа, трукада,
кашита або якісь єнші дівертіминтос. І так далі, в різні способи люди святкуют.
Ном си поде неґар жи а ґранде парти наших людей прімийро йдут до церкви на
відправи, адоруют там де є адорасом плащаниці, йдут цілувати плащеницю,
сімолят, є на відправах може більше на систа фийра майор, а в суботу чи в
неділю то вже муйтос не йдут до церкви, бо в вдома феста ком паринтис. Ще є в
нас костуме жи врано в неділю їдять священне, в багатьох домах заспівают
Христос Воскрес, сіперехристят антес де комир аліминтос бензідос а даі
диспойс до кафе сівеселят, вогорат, розказуют унс пра оутрос собре суас відас,
мулєрес звичайно сікрутят коло кухні пра апронтар алмосо, ґосподар або
піязада роблят фоґо пра асар шураско і ао мизмо тимпо коло себе мають
латіняс де сервижа пра моляр а ґарґанта, бо перто до фоґо а ґарґанта сека
муйто...
Дорогенькі, тудо іссо є добре. Добре пра тодос акилис жи сіздогадають
сіпомолити, бути на відправах, подякувати Ісусові пилас ґрасас ресебідас і
пригадати собі собре тудо о ки Жезус фийз пра нос салвар. Дисерто, свита то
ном é соминти пра резар. Си реза муіто нос енконтрос, нос ретірос, а в свита то
таки треба сіповеселити, заграти, партісіпувати да алеґріа. Феста то є моминтос
ди десконтрасом, ди енконтрос ком паринтис і аміґос, ди дескансо від того жи
людина віве дуранте о ано. Всяка феста, навіть фестас реліжіозас то моминто
ди алеґрія, ди енконтрос, ди дівертіминтос. Не можна казати, жи феста то
соминти резар и нада майс. Сінь резар треба, але тамбинь треба си дівертір і си
енконтрар ком аміґос и паринтис, порки а віда то не є щось тяжке й реліжіон не
хоче, щоб люди симпри сумували, скаржилися за свої софріментос і
рекламувати за те життя тяжке. Життя ном е тяжке, воно файне, воно веселе
пра тодос ки сабинь вівир і фестар. Пор іссо добре воно жи люди сістарают
святкувати ком алеґріа. І ще ліпше коли на свита трохи є часу консаґруют для
молитви, йдут на відправу, а диспойс сівеселят і весело фестуют ком жоґос,
конверсас, комідас і бебідас. Пор сорте нині вже ком бебідас є менше абузос,
люди пют, але вже не видно по дорогах пияків, які лежать під баранками або по
дорозі заганєют качки, Нині люди вже мають майс култура й знают як
свиткувати пра ном фазир баґунса ком аміґос або на фамілія.
Парабинс пра тодос ки сабинь фестар і перевели ті свита файно, весело та
відпочили від трудів щоденних пра подир пра діянти контінуар а суа віда ди лута
і ди трабальо.
На все добро всєм, Ваш Юзьо Шило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ / - 1
Що це пошана?
Коли ти почуєш слово “пошана” міг би подумати про слугу або
невільника, який клониться перед іншим, неначе перед великим царем.
Пошана означає щось багато більше, може мати багато інших значінь.
Пошана
це
чеснота,
шляхетність,
це
добре
виховання, це бути добрим, це
журитися іншими, шанувати
себе й цілий світ. Коли маємо
чесноту пошани, стараємося
відноситися до всіх і до цілого
світу з любов’ю і добротою.
Показати пошану означає
відпустити своє місце для
старшої людини, затримати
двері й почикати, щоб інший
перейшов. Пошана також
означає бути чемним, другом,
чесним і справедливим, мати й
проявляти виховання.

