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Shevchenko nomeado Técnico da Seleção da Ucrânia
Andriy Shevchenko, a maior estrela de
sempre do futebol ucraniano, é o novo
técnico da seleção ucraniana.
Depois de uma péssima campanha na
França, em que a Ucrânia perdeu todos os
jogos da fase de grupos do Euro 2016, o
treinador Mykhaylo Fomenko foi demitido.
Andriy Shevchenko esteve presente
no campeonato europeu, fazia parte da
equipe técnica.
Agora tem dois anos de contrato que
podem ser prolongados e vai ter como
principal missão, classificar a Ucrânia para
o Mundial de 2018, na Rússia. Na fase de
qualificação, a seleção ucraniana integra o
grupo I e vai enfrentar a Croácia, Turquia,
Islândia, Finlândia e Kosovo.
O centroavante do Milan, Chelsea e
Dínamo de Kiev terminou a carreira de
jogador em 2012. Aos 39 anos assume
pela primeira vez o comando técnico de
uma equipe e logo da seleção nacional.
Pela Ucrânia, enquanto jogador, Shev
chenko marcou 48 gols em 111 jogos.
Melhor jogador ucraniano de todos os
tempos, Andriy Shevchenko é o recordista de
gols pela seleção de seu país, com 48 em 111
partidas disputadas. Goleador implacável, ele
tem como maiores virtudes a velocidade e o
arremate preciso com ambas as pernas.
Shevchenko só defendeu três clubes até
hoje em sua carreira - o Dynamo Kiev, Milan
e Chelsea. Ше chegou ao clube da capital
ucraniana em 1986, aos dez anos de idade,
logo depois do desastre nuclear de Chemobyl.
A vila onde o jogador morava com sua
família não ficava muito longe da usina.
Por isso, eles estavam entre os milhares
que tiveram de abandonar seus lares para
escapar dos efeitos da radiação.
Buscando recomeçar a vida em outro
lugar, o jovem Shevchenko fez um teste
para entrar em uma escola esportiva em
Kiev, mas não foi aprovado porque teria

pés defeituosos.
A sorte do garoto mudou quando um
olheiro do Dynamo o viu disputar um
torneio amador. Shevchenko rapidamente
se tomou a estrela dos times menores do
clube e foi o artilheiro do time aspirante na
temporada 1993-1994 com 12 gols.
O desempenho garantiu a ele um lugar
no elenco principal para o campeonato
seguinte. Ele estreou em outubro de 1994,
na vitória do Dynamo por 3 a 1 sobre o
Shakhtar Donetsk.
O primeiro gol no Campeonato Ucra
niano veio dois meses depois, contra o
Dnipro Dnipropetrovsk, na goleada de 4 a
2 do Dynamo. Foi o único dele no torneio,

que marcaria o início de uma sequência de
cinco títulos nacionais do clube.
Mas a sua excepcional habilidade de
marcar gols ficou evidente logo na tempo
rada seguinte, em que Shevchenko fez 16
em 3 1 jogos, sendo o destaque do bicampeonato. Na campanha seguinte, o desempe
nho caiu um pouco (6 gols em 20 partidas),
mas o Dynamo voltou a ser campeão.
A essa altura, Shevchenko já havia
sido convocado para a seleção ucraniana,
na qual estreou em março de 1995, em uma
derrota por 4 a 0 para a Croácia, em
Zagreb. Pouco mais de um ano depois, em
maio de 1996, ele fez o primeiro de seus 28
gols pela seleção em uma denota por 3 a 2

para a Turquia.
A grande "explosão" de Shevchenko
aconteceu na temporada 1997-1998. Além
dos 19 gols em 23 jogos no Campeonato
Ucraniano, ele fez seis na boa campanha
do Dynamo na Liga dos Campeões da
Europa - três deles na surpreendente vitória
por 4 a 0 sobre o Barcelona, no Camp Nou.
No ano seguinte, Shevchenko foi o
artilheiro do Ucraniano com 18 gols, alcan
çando uma impressionante marca - cinco
títulos em cinco participações no campeo
nato nacional. De quebra, o atacante levou
o Dynamo à semifinal da Liga dos Campe
ões, perdendo somente para o Bayem de
Munique.
(Continua na próxima edição)

Cimeira de Varsóvia: NATO lança pacote de apoio à Ucrânia
Um pacote de apoio para a Ucrânia
- um dos pontos acordados na cimeira
da NATO que terminou este sábado em
Varsóvia.
Trata-se de ajudar as instituições de
defesa e segurança da Ucrânia com
conselhos e apoio específico para as
tom ar mais eficientes, disse o secretá
rio-geral da organização, Jens Stoltenberg, no encontro que reuniu na
capital polaca os chefes de Estado e de
governo dos 28 países da NATO e o
Presidente
da
Ucrânia
Petro
Poroshenko.
Em declarações à euronews, a
responsável ucraniana para a integração
européia, Ivana Klympush-Tsintsadze,
frisou que o seu país precisa de reforçar
a segurança das suas fronteiras:
“Precisamos que as nossas forças

armadas integrem os padrões da NATO
ao nível da segurança e defesa e esta é
uma etapa que nos tomará definitiva
mente mais fortes e capazes de continu
ar a defender o nosso país. Sabemos
que, infelizmente, temos de estar
preparados para isso todos os dias” .
Para Alexander Golts, analista
independente russo de assuntos milita
res, estas promessas à Ucrânia não
preocupam muito Moscovo:
“A Rússia mantém um a posição
oficial de desconfiança face aos conta
tos entre a NATO e a Ucrânia, pois
existe o receio - embora sem grande
fundamento - de que a Ucrânia decida
em determinado momento tomar-se
membro da NATO. Este pacote está na
linha das medidas que foram decididas
na cimeira anterior no País de Gales,

não houve grandes mudanças” .
A NATO move-se com cautela,
entre a aprovação de medidas de refor
ço militar no leste europeu e a preocu
pação em manter um diálogo construti
vo com a Rússia.
Petro Poroshenko discutiu também

com seus colegas ocidentais a situação
no Leste da Ucrânia, mas é fato incontomável que nenhum avanço do
processo iniciado com os acordos de
Minsk se fará sem a participação da
Rússia.
Por Nelson Pereira
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Р едакційне
Церква ã Держава,
дві установи ã дві площі діяння
Дві найбільші сили у світі є
покликані втримувати порядок і
старатися про мир і добробу в
суспільстві: політична сила й релігійна.
Першою займається Держава, а другою
Церква. Дві установи між собою
з ’єднані, але кожна має своє питоменне
завдання. Ціль обох в дечому сходиться
а в дечому відмінна. Перша займається
зовнішнім порядком і матеріальним
добробутом народу, а друга, крім
зовнішнього порядку в дечому, що до
неї належить, має за завдання старатися
про душевний добробут і порядок в
житті осіб і спільнот. Так перша як і
друга конечна для мирного й щасливого
життя народу, але перша це більше
людська установа, хоч і не без того, що
зв’язана з духовним і основана на
релігійних
засадах,
друга
має
побудовання на релігійних засадах і
старається про релігійне життя народу,
вона має характер також людський, але
має як головне завдання відношення до
надземного
призначення
людини.
Одначе, як одна так і друга стоять не над
ними продуманих й встановлених
засадах, але на природнім законом, на
правах й гідністю людини. Обидві вони
необхідні для доброго й гармонійного
життя народу. Хоч незалежні одна від
іншої, все ж таки для доброго ходу
життя в суспільстві, повинні не л и т е
шанувати
себе
взаїмно,
але
доповнювати одне другого. Лише так
буде можливе гідне й гармонійне життя
суспільства. Ані держава не може
погорджувати релігійними правами, ані
Церква не повинна встрявати в
політичні справи, хіба що йдеться про
непошану до прав людини як члена
суспільства й до законів Божих, які
повинні бути підставою і дороговказом
так державних політичних як і
церковних законів і правил.
Держава має своє власне поле
праці, але в своєму законодавстві не
може забувати, що має до діла з
людиною, яка не є лише політичною,
але й релігійною. Церква ж не може
встановляти свою політику противну
державним законам, коли вони не йдуть
проти природніх Божих законів, але й
держава не може накидати свою волю і
закони для церковного проводу.
Ідеально є коли існуватиме взаїмне
згодження обох сил, пошана одне до
одного, з тим, що кожне має право
боронити свої погляди, але коли вони
противляться законам Божим, їх не
можна приймати, бо на їхній підставі
має основуватися все законодавство,
політичне й церковне
Нажаль, в дійсності дуже часто
трапляється розбіжність між поглядами
політики й релігії. В багатьох випадках,
деколи деяка релігія
старається
накладати свої погляди на закони
держави, маючи на меті не так загальне
добро народу, але свої інтереси
противні релігійним вимогам. Але
найчастіше стається, що держава
продумує своє законодавство, яке
сприяє урядовцям і їхній політиці або

невпорядкованим бажанням народу, але
топчуть закони Божі. Цивільний урад
має повне право встановляти свої
закони, одначе вони ніколи не можуть
топтати права людини й Божих законів.
Держава незалежна в своїх діях в
проводі країною, але вона не є вповні
автономна й віддана для своїх і
суспільних чисто людьких інтересів.
Вона підлягає вищим законам на яких
повинна будувати своє законодавство. А
ті вищі закони це закони природи й
Божі установи, на яких спирається так
держава як і Церква в своїй політиці.
На підставі вище сказаного,
муситься осудити ті помісні Церкви, які
беруть під свою відповідальність ввесь
провід держави й не так цивільними
законами,
а
своїми
виключно
церковними провадять долею народу, як
це бачимо в багатьох нехристиянських,
а й в деяких християнських релігіях. Від
цього не була вільна в деяких частинах
світу й католицька Церква в минулому,
коли сама настановляла провідників
держави, надавала свої закони й
сторожила над їх захованням, а навіть і
карала за їх незаховання, як це діялося
за часів енкизиції. Таку узурпацію
політичних прав бачимо нині в багатьох
ізламських
релігіях.
Тут
треба
підмітити, що нині католицька Церква
нині вільна від того минулого й виконує
собі питоменну місію в світі.
Щодо політики цивільних урядів,
нажаль, нині вона хоче стати вповні
незалежною і не зважає, а закони
природи, а встановляє чисто людський
порядок не шануючи Божих засад,
наприклад, встановляє правила які
топчуть заперечують право до життя
ще ненародженої дитини, або природну
установу і т. п.. Йдеться про
заперечення надприродніх законів, які
дані не лише для Церкви, але для кожої
людини, яка живе на світі. Божі закони
є для всіх, хоч в дійсності не всі люди з
ними познайомлені й тому їхнім
законом стає їхня совість. Без знання
закону ніхто не буде караний за його
незаховання. Але є незнання винувате
(ignorância
culposa)
і
незнання
невинувате (ignorâcia não culposa), про
що до нас не належить тут давати осуд.
о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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E d itorial
Estado e Igreja
duas instituições e dois campos de ação
Existem duas principais forças para
promover o bem da pessoa humana e da
sociedade: força política e força da
religião. A primeira é própria ao Estado
outra à Igreja. Duas instituições que
promovem o bem da pessoa e da socieda
de, cada uma com objetivo específico no
seu campo de ação. Os objetivos de
ambas, em certos pontos coincide e em
outros pontos divergem. A primeira traba
lha no campo do bem terreno do povo,
promove a justiça e paz, e outra, além de
também procurar o bem estar do povo,
ocupa-se principalmente com o bem e com
a ordem espiritual da comunidade e das
pessoas. Tanto uma como outra é necessá
ria para o bem de todos, sendo que a
primeira pertence mais ao campo temporal
de ação, ainda que também tenha relação
com o espiritual que é o objetivo principal
de Igreja a qual em certo sentido também
trabalha pelo bem material do povo, mas
tem como campo específico da atividade
da Igreja, o bem sobrenatural das pessoas.
Mas tanto uma como outra baseiam-se
não em princípios meramente humanos,
mas nas leis da natureza e nos direitos e
dignidade do homem. Ambas são necessá
rias para o bem do povo. Ainda que inde
pendentes, para o bom andamento da
sociedade, devem respeitar e completar-se
mutuamente. Somente havendo essa
harmonia e colaboração, a sociedade
poderá viver uma vida feliz, numa comu
nidade justa e digna. Nem o Estado pode
desrespeitar os direitos religiosos, nem a
Igreja deve imiscuir-se nos assuntos políti
cos, a não ser nos casos quando se trata do
desrespeito dos direitos da vida e dignida
de humana quando a Igreja deve contestar.
O Estado tem seu campo específico
de ação, mas na sua legislação não deve
esquecer que trata com pessoas humanas,
que não são apenas um ser político, mas
também religioso. Também à Igreja não
compete fazer uma política contrária às
leis do Estado quando esses não ofendem
leis naturais e divinas, como também ao
Estado não compete de se impôr com suas
leis à legislação da Igreja. O ideal seria
colaboração de ambas, respeito mútuo,
cada um defendendo suas maneiras de ver.
Porém quando as leis vão contra leis da
natureza, não podem ser aprovadas por
outra, pois tanto a legislação da Igreja
como a civil devem transpor bases às leis
da natureza.

Infelizmente, na realidade acontece
seguidamente conflito entre a posição da
Igreja e a política do Estado. Em muitos
casos a Igreja pretende impor suas leis ao
Estado, tendo por objetivo não o bem
comum mas seus interesses não condizen
tes com os postulados da outra parte.
Acontece com maio frequência o Estado
promulgar leis que contrariam as leis da
natureza e, portanto, não podem ser
aceitos pela Igreja. O poder civil tem
pleno direito de promulgar leis, mas não
pode contrariar as leis de Deus promulga
das pela revelação ou contidas na nature
za. O Estado é independente no governo
do país, mas não é totalmente autônomo e
entregue a seus interesses que não respei
tam as leis divinas; está sujeito às leis
superiores, em conformidade com as quais
deve construir a sua legislação.
Tendo como base tudo o que foi dito
acima, não escapam da crítica algumas
Igrejas locais, que assumem toda a legisla
ção e governo do Estado, como pode-se
ver hoje em algums estados islâmicos,
onde os religiosos dirigem todas as ativi
dades do país. Dessa aberração não era
livre também a Igreja Católica em algu
mas regiões no passado, quando a Igreja
governava através de seus representantes
e impunha suas leis no país e dela depen
dia toda a legislação. Apesar de ter agido
indevidamente no passado, a Igreja Católi
ca hoje está livre desse erro e cuida apenas
do seu campo de ação.
Quanto à política dos governos civis,
infelizmente, hoje ela pretende tomar-se
completamente autônoma sem respeitar as
leis da natureza e com frequência promul
ga leis que têm em vista apenas o interesse
terreno, sem nenhum respeito às leis
divinas, por exemplo, o aborto que nega o
direito à vida aos não nascidos, ou desrepeitando a instituição divina do matrimô
nio. Trata-se de se considerar independen
te das leis da natureza, que não se referem
apenas à Igreja mas a toda a humanidade.
Sem dúvida, há muita gente que ainda não
chegou a conhecer a revelação e compre
ender o alcance das leis da natureza. Mas
na maioria desses casos não se trata de
uma ignorância culposa e nesses casos
quem resolve o problema é a consciência
de cada um. Mas sobre este assunto não
pretendemos comentar neste espaço.
Tarcísio Zaluski, OSBM
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Євангельське Читання
Переображення Ісуса Христа: Мт 1 7 , 1 - 9

о

По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Иоана, його брата, повів їх
окремо на високу гору і переобразився перед ними: обличчя його засяяло,
наче сонце, а одежа побіліла, наче світло. І ось з'явилися їм Мойсей та Ілля
і з ним розмовляли. Озвавсь Петро й каже до Ісуса: “Господи, добре нам тут
бути! Як хочеш, розташую тут три намети: один для тебе, один для Мойсея
і один для Іллі.” Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх і з хмари
стало чути голос: “Це - мій улюблений Син, що я його вподобав: його
слухайте.” Почувши це, учні впали обличчям до землі й злякались вельми.
Ісус ж е підійшов, доторкнувся до них і каже: “Устаньте, не страхайтеся!”
Підвівши свої очі, вони не бачили нікого крім самого Ісуса. Коли ж сходили
з гори, Ісус наказав їм: “Нікому не розповідайте про це видіння аж поки Син
Чоловічий не воскресне з мертвих.”

Читання зі Соборного Послання С. Петра - 1 , 1 0 - 19
Тому, брати, тим більше старайтесь утвердити ваше покликання і
вибрання; бо те робивши, ніколи не спотикнетеся. Таким бо чином широко
буде вам відкритий вхід у вічне Царство Господа нашого і Спаса Ісуса
Христа. Ось чому я повсякчас дбатиму, щоб пригадувати вам ці речі, хоч ви
їх знаєте й утверджені в теперішній правді. Вважаю за справедливе, доки я
в цім тілі, розбуджувати вас цими попередженнями, знаючи, що незабаром
треба буде мені покинути тіло моє, як і Господь наш Ісус Христос мені це
об'явив. Буду, однак, намагатися, щоб ви завжди, навіть і по моїм відході,
тримали в пам'яті ці речі. Не за байками бо, хитро вигаданими, йдучи,
об'явили ми вам потугу й прихід Господа нашого Ісуса Христа, але бувши
наочними свідками його величі. Бо він прийняв від Бога Отця честь і славу,
коли до нього прийшов такий голос від величної слави: «Це мій син любий,
якого я вподобав.» І цей голос ми чули, як сходив з неба, коли ми були з ним
на святій горі. І маємо ще сильніше пророче слово. Ви добре робите,
вважаючи на нього як на світильник, який світить у темнім місці, аж поки
почне розвиднятись, і рання зоря зійде в серцях ваших.
Щоб дати людям знак свого існування й передати їм своє послання, Бог
в різні способи й в різних видах зустрічався з людьми: Мойсей бачив
горіючий кущ що чув голос “Я є той, що є” . Це був Бог. Він Є! Але Бог не
є горіючий кущ, а лише хотів дати знак про себе Мойсееві. Для пророка
Іллі з ’явився як легенький вітер, для Авраама у виді трьох подорожніх, в
пустині для Мойсея об’явив десять заповідей серед громів. Але Бог це не ані
вітер, ані подорожній, ані громи чи будь яка земська річ. Щоб увійти в
контакт з людиною, Бог прибирає будь що людське, щоб так людина могла
ближче стрінутися з Ним. Так і на Таворі, коли Ісус з ’явився трьом
апостолам у світлі, в ясності. Це було тільки щось людське, щоб людиа
могла відчути його присутність. Але Бог не є ані білий як сніг, ані ясний як
сонце. Бог немає ані кольору, ані будь який вид, що його можуть бачити очі,
або чути вуха. Бог це вічна любов, мудрість, доброта, безконечність, велич
і все добре про що людина може лише подумати. А ані любов, ані мудрість,
ані доброта, чи безконечність чи яка будь прикмета не мають ані кольору
ані виду, ані ясності чи якогось образу в нашому людсьому розумінні, в
розумінні нашого бачення, слуху, уяви. Бог промовляє до людей так він до
них промовлє і з ними стрічається в різних образах. Наприклад, коли
хочемо змалювати любов, малюємо серце. Але любов це щось зовсім інше
ніж серце. Любови не можна намалювати. Нехай хтось спробує намалювати
й представити в якімось образі любов! Неможливо! Любов це не якась
фіґура, не має виду, але вона існує. Бог не є щоь таке, що його можна собі
уявити або представити в якомусь образі чи в голосові, чи в природному
явищі. Він зовсім інакший і сказано в Святому Письмі, що людині бачити
Бога неможливо. “Бога ніхто не бачив” , каже Євангелист Иоан. І бачити не
зможе земськими очима або відчути земськими почуваннями. Тому
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апостоли на Горі Таворі не бачили Бож ої ясності, а бачили земське
видовище, яким Ісус послужився, щоб їх здивувати і показати, що він є і що
Він Бог. Але вони не бачили самої величі Бож ої, а бачили Ісуса людину, яка
була Богом і яка показала ясність і світло, яке не є якась Бож а прикмета,
але людське уявлення чогось величного й захоплюючого. Цього образу Ісус
ужив, щоб присутні на Таворі апостоли усвідомили себе, що серед них, в
особі Ісуса є Бог. Ані те, що Ісус говорив з пророками це не щось Бож е, бо,
справді, Ісус говорив як людина, але Бог як Бог не говорить, він все знає і
не треба йому про щось з кимось розмовляти. А щодо пророків, святі в небі
не потребують говорити, вони спілкуються в інший незнаний нам спосіб, бо
вже не мають тіла й тому не потребують слів, щоб вимовляти слова. Це
спосіб якй Ісус вжив, щоб виявити людській голові якусь правду, яку бажав
передати людям.
В події переображення Ісуса стоїмо перед великою тайною, яка каже,
що Ісус якого апостоли бачили земськими очима як людину, є Бог, але вони
и
ніяк не могли там бачити Бож ої величі чи будь яку Його прикмету, а литтте
Ісус хотів тим видінням їм сказати, що Він Бог.
В цьому святі переображення хіба нам адорувати Бога, що прийшов до
людей в особі Ісуса Христа, хотів та далі хоче, щоб людина до нього
прибігала, його адорувала, визнавала його божество. Але ніяка людина
самого Бога як такого не бачила й не буде бачити на землі. Вона тільки
u
може й повинна вірити в його існування і в Його безконечність,
незбагненість, безмежність і вічність.
о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
Para comunicar-se com о ser humano e dar sua mensagem, Deus serviu-se
de diversas imagens acessíveis ao conhecimento do homem: a Moisés revelou-se
na sarça ardente, onde ouviu-se a voz: “Eu sou aquele que É” . Era Deus. Ele é!
Mas Deus não é uma sarça ardente, através deste sinal deu sua mensagem ao
profeta. Ao profeta Elias Deus revelou-se numa leve brisa, para Abraão em três
viajantes (anjos), no deserto revelou-se ao povo e a Moisés em relâmpagos, onde
ditou os 10 Mandamentos. Mas Deus não é e nem é igual à brisa, não é um
viajante, nem relâmpagos ou qualquer outra realidade terrena. Para entrar em
contato com o homem, Deus escolhe algo compreensível, para que assim o
homem possa sentir a sua presença. No monte Tabor, Jesus transfigurou-se: “seu
rosto brilhou como sol, suas vestes tomaram-se resplandecentes de brancura” .
Essa visão era algo que o homem podería enxergar e sentir a presença da divin
dade em Jesus. Mas Deus nao é nem brilhoso como sol, nem branco como neve.
Deus não tem nem cor nem brilho ou uma aparência que os olhos humanos
possam ver ou os ouvidos ouvir. Deus é etemo e puro amor, sabedoria, infinito,
incompreensível, grandioso e tudo o que o homem pode imaginar. E nem amor,
nem sabedoria, nem grandeza, nem bondade, misericórdia ou qualquer outra
qualidade não têm nem cor, nem aparência, nem brilho ou alguma figura imagi
nada pelo homem. Deus comunica-se com o homem em imagens e através de
acontecimentos. Por exemplo, quando queremos representar o amor, desenha
mos um coração. Mas o amor não é coração. Amor é algo bem diferene do cora
ção, não se pode desenhar ou representar o amor tal como ele é. Ninguém conse
gue apresentar uma foto-imagem do amor ou da sabedoria. Pode fazê-lo somente
em símbolos. Amor não possui retrato visível, ele simplesmente existe. Deus não
e alguém que podemos imaginar ou representar em alguma imagem ou na voz ou
em algum fenômeno da natureza. Ele é completamente outro e está dito na escirtura, que é impossível ao homem ver Deus. “Ninguém viu Deus” diz S. João. E
não poderá vê-lo com olhos terrenos ou ouvir com ouvidos humanos. Por isso,
no monte Tabor, os apóstolos não viram Deus assim como ele é, viram apenas
brilho e luz, uma imagem terrena que Jesus usou para mostrar a sua divindade.
Mas não era Deus como ele realmente é. Jesus usou essa imagem no monte
Tabor para que os discípulos se conscientizem, que diante deles está Deus na
pessoa de Jesus. Podiam ver a pessoa humana de Jesus, mas não a Deus como ele
é. Também a conversa que ouviram entre Jesus e profetas, era uma imagem,
porque Jesus, sim, como homem podia falar com outros, mas os profetas, todos
os santos no céu, não precisam de palavras pronunciadadas para se comunicar
com outros, porque não possuem corpo terreno e por isso não têm as faculdades
para falar, como temos nós que vivemos neste mundo. Jesus usou desta imagem
de fala para revelar aos presentes na transfiguração alguma verdade que queria
transmitir aos homens.
Na transfiguração de Jesus estamos diante de um mistério que nos revela
Jesus visto pelos discípulos como um homem transfigurado, é Deus, mas não
viram a divindade em si que é invisível. Jesus, na Transfiguração, quis revelar-lhes a sua divindade e confirmá-los na fé da sua divindade.
Diante do episódio da Transfiguração o que podemos e devemos pensar e
fazer é adorar Deus que veio ao mundo na pessoa de Jesus Cristo visível, e quer
que o homem reconheça a sua divindade e o adore e professe a sua divindade.
Mas nenhum humano nunca viu Deus tal como ele é e não vai ver. Ele apenas
pode e deve crer na sua existência, infinitude, incompreensibilidade e eternida
de. O episódio do monte Tabor nos convida a se prostrar diante de Jesus como
fizeram os três discípulos, e adorá-lo.
Pe. Tarcisio Zaluski, OSBM
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ
МУЖЧИНИ, ЯКІ НЕ ПРИЗНАЮТЬ ЗАВДАННЯ ЖІНОК
Господня
воля
була
установити Тайну подружжя між
чоловіком й жінкою, щоб вони
продовжували потомство людства
і таким чином наповнювали землю,
як сам Бог звелів і поручив для
Адама й Еви.
Коли Бог злучив чоловіка зі
жінкою, для кожного з них надав
притаманні відповідальності й
здібніщі до окремих завдань і для
гармонійного взаємного життя.
Хоч ті відповідальності відмінні
для чоловіка й жінки, вони тісно
пов’язані між собою для підтримки
співжиття і для добра кожного і
також для дітей.
Сам Творець наділив жінку
окремими прикметами відмінними
від чоловіка. Її емоції, почування,
головно в часі вагітності що зі
самої природи накладають на неї особливіші обов’язки до сповнення, бо коли
вона раз підприйнялася подружого стану, на ній тяжать особисті й спільні
завдання до виконання. Запліднивше дитя, вона тим самим входить в стан великої
відповідальності, щоб те дитя привести на світ і дати все потрібне до розвитку
його життя.
Перед народженням дитини мама переживає різні журби, терпіння, емоції,
страхи й турботи, щоб його зберегти в своїм лоні й привести на світ. По
народженні наступають інші завдання для підтримки й розвитку життя дитяти.
Завдання збільшаються і примушують чувати день і ніч над дитям. Не одну ніч
матір не досипляє. Дитина не одні сни перериває матері по цілоденній праці, щоб
її нагодувати, перебрати й ще до того мусить своїм материмським співом на сон
засипляти.
Ніхто й ніколи з нас синів і доньок не зрозуміє, ані не оцінить жертв, праць
недоспаних ночей, підклувань, журб, чувань, і різних переживань вложених
материмським серцем супроти нас
нашою ненькою.
EXPEDIENTE
Коли ми хотіли б написати листу
праць,
зайнять, виконань щоденних
“Р R А С І А”
обов’язків,
які тяжать
на завданнях
Jornal Ucraíno-Católico Publicado
жінки в самім домі і поза домом, мали би
no Brasil
цілі сторінки списаних праць і журб. Вже
зі самої природи між чоловіком і жінкою
Registro no INPI - № 2509881
є відмінні завдання. Одні завдання
сповняють жінки, інші - мужчини,
Український Католицький
відповідно
до
своїх
природних
Двотижневик у Бразилії
спосібностей.
Сам
Бог
вклав
відповідальності
притаманні
Передплата на 2016 Рік: R$50,00
чоловікокам, а інші жінкам на те, щоб
Інші Краї: U$65.00 Амер. Доларів
вони могли взаємно співпрацювати для
підтримки заснованої сім’ї. До одних
Depósitos: BANCO ITAÚ
завдань жінка вже має зі самої природи
Ag. 3823 conta 16753-5
вроджені спосібнощі, а знова мужчина
Banco HSBC
має до інших.
Ag. 0382 conta 000288-1
Жінку Творець наділив відмінною
структурою тіла, яка відмінна від тіла
Direção e Administração:
чоловіка,
Бог
наділив
її
всіма
середниками потрібними до дітородження
Rua Cândido de Abreu, 1579
і вложив у неї всі потрібні відчуття, як:
Centro - Caixa Postal 02
CEP: 84400-000 Prudentópolis - PR радости, чутливоси, смутку, і різні зміни
на тілі, особливо в часі вагітності,
Жінка, як родителька життя, яке
Fone: (42) 3446-1396 / 3446-2087
запліднене
в неї, його плекає протягом
E-mail:
дев’ять місяців, а опісля приводить на
graficaprudentopolis@gmail.com
світ, щоб дальше допомогти те життя
www.graficaprudentopolis.com.br
розвивати аж до повного зросту.
А тепер перейдімо до обов’язків
Proprietário:
чоловіка,
який
започаткував
своє
Grafica Prudentópolis Ltda.
подружнє життя перед престолом Божим
CNPJ 09583969/0001-07
і тим самим підприйнявся завдання
виконувати всі вимоги, які тяжать на
Redator Chefe:
ньому в тому стані. В першій мірі, св.
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
Павло наказує чоловікам: «Нехай же
кожний з вас зокрема любить свою жінку
Corretores Ortográficos:
так як себе самого, а жінка нехай
Pe. Atanásio Kupicki, OSBM
поважає чоловіка» (Еф 5,19-33).
Pe. Dionisio Bobalo, OSBM
Кожний чоловік є головою і батьком
родини. На ньому лежить обов’язок бути
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завідателем й управителем всього родинного маєтку. Знова жінка допильновує
хатнього ладу. Все їхнє добро є добром всіх членів сім’ї. Соромно для таких
чоловіків, що закривають перед жінками прибутки, а жінки мусять йти на
заробітки, щоб заробити на домашні видатки. Жінки не поповняють крадіжі, коли
беруть на ужиток домашні гроші на свої чи родинні потреби. В сім’ї все є спільне
й всі мають право з того користати.
Чоловіки не мають бути марнотравцями ані скупими. Така поведінка
чоловіків провадить родини до руїни. Не повинні вкладати гроші до банків тільки
на своє ім’я, але все має бути на спільний рахунок, щоб жінка також мала
можність вибрати гроші й підписувати чеки.
Часто по родинах стрічаються чоловіки, що не оцінють завдань і праці жінок,
що їх вони виконують у власному домі й поза ним. Не дають пошани для жінки, як
подруги, але уважають її за невільницю. Справді, чоловік є головою родини, але
своєю вибаглисвіспо не може зі себе робити царя, щоб всі для нього служили.
Не повиннен бути поблажливим для себе, а скупим для жінки навіть в чімось
найменшім. Є чоловіки, які наказують жінці виконувати такі обов’язки, які з
природи притаманні для чоловіка.
Жінки від самого світанку поряються по своїх хатах, виконуючи різні праці
й зайняття, як: приготовити їжу, прибирати хату, прати шмаття, білизну і її
попрасувати, все помити й допровадити до порядку. Все те вимагає багато зусилля
і часу.
В одній родині чоловік вже зі самої природи був дуже нервовий, злостився без
важної причини й любив докоряти для жінки, що вона залишається вдома й лінива
до праці. Одного дня, коли пішов на поле до праці, вона, замість з ним провадити
щоденну сварню, продумала новий спосіб йому показати, які щоденні завдання
вона виконує в дома, крім того, щоб ще йшла помагати чоловікові на полі. Коли
він зрання вийшов на поле, вона почала все розкидати по хаті. Жодної речі не
залешила на свойому місці. Коли чоловік повернувся з поля на обід, побачив хаос
в домі. Обіду нема приготованого, цілий непорядок скрізь. Сильно заскочений
тим, що побачив, починає кликати по імені жінку, а вона не відзивається, коли
заходить до кімнати, зустрічає її лежачу на ліжку читаючи книжку. Заскочений
тим всім, що зустрів у хаті, не знав якими словами запитати чому такий
непорядок. Ж інка навіть не звертає уваги на його присутність, але дальше читає
книжку. Коли питає жінку чому такий непорядок, вона відповідає, що відтепер
надалі він буде залишатися вдома на її місце, і коли все допровадить до ладу, тоді
може йти на поле її помагати.
- Зараз забирайся робити порядок, сказала. - Складай все на своє місця, щоб
опісля ти знав де кожна річ стоїть. Коли запровадиш порядок, приготуй обід для
нас обох. Таким поступованням я хочу звернути тобі увагу, щоб ти вже раз
навчися признати для мене щоденні мої завдання вдома, про які ти досі нічого не
знав.
Після того, чоловік так сильно схвилювався, що не знав, як промовити до неї.
Вона наказала, щоб чим скоріше брався все довести до порядку.
Вона йому виявлає своє невдоволення на його нарікання не признаючи її
праці. Вона йому поставила пропозицію про заміну, але він зрозумів, що тільки
упорядковані хату, буде для нього тяжко а то й неможливо. Все те навело
чоловіка на розум і він ніколи більше не нарікав, що вона не робить нічого.
Мужчини зі самої природи не є злі, але інколи бувають в своїм поведенні
шорсткі. Можливо, що забракло з боку батьків їх більше виховати до
дилікаднішої поведінки з ближніми. Бразилійська пословиця каже: « Мужчини
вже родяться капарними». Як не привчити з малого то опісля так коло себе і
навкола себе стають неохайними. Все хтось інший мусить за ними робити
порядки. А до співжиття з іншими стають шорсткі й тяжкі через своє
простацство. Бракує в них делікатности, співчуття, любови супроти інших осіб.
По шляхетних і культурних родинах батьки зберігають велику пошану між
собою. Вітаються і пращаються поцілунками. Перед дітьми матір відноситься до
чоловіка як до батька, а батько як до мами. Наприклад, батько каже до дружини:
«Мамо, дай для Терені кілька реалів на її потреби... таким самим способом мама
відноситься до свого чоловіка. Діти дивляться на таку поведінку між батьками і
тим набирають більшої пошани до них.
При цій нагоді приходить нам на думку поставити питання для кожного
мужчини, як він переводить день роковин своєї жінки? Коли останній раз ти
поцілунком її привітав, або подарував букет квітів для неї, як признання, що вона
є матір’ю твоїх дітей? Може ти нині більше любиш дітей, як свою власну жінку?
Коли стає перетята ланка ланцюха обопільної любови між чоловіком і
жінкою, тоді починається втеча поза родинний дім на те, щоб не зустрічатися, або
спрямовується увагу на щось інше. Одні часто виїзджають поза дім на кілька днів,
інші починають заходити до корчми на різні ігри й пиятику, ще інші
залюблюються в котах або псах або стають фанатиками спортових дружин, щоб
тим заповнити порожнечу з браку любови супроти своєї жінки.
По деяких місцевостях можна зустрінути мужчин, що не виявляють жодної
любови до власних дітей, а натомість закладають фазинди котів або псів і для них
вкладають всі свої зусилля, видаючи великі суми гроша на їхній прожиток і
лікарства. Ж інка й діти залишені з боку, однак, від них він залежний щодо
обслуги, але з ними не числиться, і їм не допомагає. Такий мужчина, чоловік і
батько родини це неначе трутень, що тільки живе на те, щоб запліднювати й
збільшувати сім’ю, а до праці неспосібний. Бджоли такого лінюха позбуваються
поза вулик, коли матка запліднилася. Скільки таких ледащих трутень можна
зустрінути по родинах, що неспосібні заробити на щоденний прожиток, а залежні
від жінки й дітей.
Чоловіки, любіть своїх жінок. Коли хтось неспосібний цей наказ виконати не
вступай в стан супружий, щоб ти не бідив, а через тебе жінка й діти. Запишися
самотній, і може будеш щасливіший і в житті.
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ДЛЯ СТАРШ ИХ І МОЛОДШ ИХ НА
РОЗДУМ У
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Пересторога

Що це пересторога? Це пригадка для будького, що дещо в машині його
ж иття скрипить і дає повідомлення, що якась справа не на місці, або що це
або те може допровадити особу до чогось недоброго. Наприклад, коли їдемо
дорогою-асфальтом і авта світять нам назустріч даючи нам знак, що десь на
переді якась аварія або щось небезпечне, що може нам пошкодити в дорозі,
як приміром на дорозі є кінь або корова, на яких можемо наїхати й собі й
автові пошкодити, або коли знаходимося десь між людьми або їдемо між
люди і хтось побачить в нас забруджену або роздерту одежу й він нам це
каже, щоб хоронити нас від прикрого випадку між людьми. Часто під час їжі
десь на лиці нам зависне кусник поживи й ми не зауважуємо того й наш сусід
нам жестами або словом про це повідомляє. Перестарігають одні одних коли
перед нами є будь яка небезпека, коли може статися неприємна подія в житті,
коли заходиться на щось недобре й треба уваги, щоб не попасти в біду й т. п.
Перестороги робиться словом, жестами або дуже часто по дорогах є
перестороги знаками, щоб бути важними бо є перехрестя, небезпечний скрут
на дорозі, коли небезпечно скоро їхати, коли не можна переганяти авт, що
їдуть перед нами. Все те означає різні перестороги. Є персторога в простих й
звичайних випадках про які ми згадали й є пересторога в справах більше
поважних, як пересторога перед злом, що хтось чинить, перед гріхом, перед
небезпекою в чімось прогрішитися або перед нагодою влізти в якесь недобре
товариство й т. п. Такі перестороги давав часто Ісус Христос, дає далі
Церква, дають проповідники, учителі й різні особи які почуваються в якійсь
мірі відповідальні за наше поступування.
Хіба хто не має здорової голови, скаже, що всякого роду перестороги це
щось недобре. В дійсності вони рятують людину від всякого роду небезпек,
чи тілесних чи то моральних, від небезпек для тіла, для доброго імени, від
небезпек втратити земські добра, а головно від небезпек для душі. Такі
перестороги приходять з різних сторін, від людей, від знаків природи, від
тілесного й душевного відчуття а головно від Бога. Пересторогами так від
земських які і від душевних небезпек є заповіді Бож і, закони Церкви й
держави. В Євангелії Ісус нам всім залишив цілий ряд різних пересторог
щодо душевних справ. Батьки перестерігають дітей, учителі учнів церковні
прповідники - вірний нарід, лікарі хворих...
Пересторога спочатку нераз разить і непокоїть того кого
перестерігають, але вкінці приносить радість і вдячність. Але нажаль є
багато людей, які уважають себе непомильними й не хочуть приймати ніяку
пересторогу, а часто й беруть за зле коли хтось їм звертає увагу або нею
легковажать, а що гірше є й такі які поводяться зовсім противно, лізуть в
небезпеку й там терплять різні невдачі й неприємності, а й не без того, що й
тратять добре ім’я, здоров’я, маєток а нераз і життя.
Дорогий читачу, перестань думати, що всякі перестороги це образа твоєї
чести. Ні, це оборона тебе, твоєї чести твого здоров’я, доброго імени, а
головно твого життя і твоєї вічності коли йдеться про перестороги перед
душевними небезпеками. Не треба якогось великого геройства або великого
розуму, а вистачить трошки розуму в голові, щоб мати відвагу приймати
перестороги. Може бути, що деякі, головно ті матеріяльні можуть бути
неважні й ними мож на би погордити, але коли йдется про душевні
перестороги, Заповіді Бож і, Євангельські повчання, тут нема що до
роздумування. Бог найкраще знає що є добре для людини , а що шкідливе й
він, як добрий батько, перестерігає перед небезпеками, щоб хоронити
гідність людини та її вказувати добрі й спасенні нарямі в дорозі життя.
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Um a palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Autopiedade
Eram dois irmãos. Viveram as sua infâncias juntos, estudaram juntos, divertiram-se
juntos, receberam dos pais a mesma educação. Quando deixaram de ser crianças, os pais
morreram e os dois tiveram que procurar a sobrevivência. Separarm-se e cada um tomou
seu rumo na vida.
Depois de muitos anos se encontraram. Um deles veio bem vestido, educado,
desenvolvido e também ficou muito rico e o outro miserável, quase mendigo, sem nada
para sobreviver. Vivia às custas dos outros, pedindo esmola. Levava uma vida triste,
desanimado, queixoso.
Eles ficaram juntos muitas horas, trocando reminiscências e bebendo saquê. O
homem rico era muito generoso e afável, mas seu amigo só sabia se entregar à autopie
dade. O rico lembrava os pais com gratidão, reconhecia que se hoje é alguém na vida,
isso é devido à educação que recebeu quando criança na casa de seus paia. E o outro só
sabia se lamentear, achava que leva uma vida miserável, por culpa dos pais, queixou-se
que após a morte dos pais recebeu por herança apenas as roupas do corpo e um pouco
de arroz que lhe serviu de alimento apenas por uma semana e em seguida ele teve que
mendigar e só reclamar do seu infeliz destino. Após certo tempo, o homem miserável
adormeceu, e seu irmão, condoído com sua condição, resolveu lhe dar uma dádiva e
antes de partir introduziu-lhe no bolso um belo diamante. "Se meu pobre irmão estiver
em dificuldades poderá conseguir uma boa soma com a venda desta jóia", pensou o bom
homem.
Anos se passaram e os dois amigos de novo se encontraram. Mas o homem miserá
vel continuava assim, pobre, faminto, praguejando a sua vida e se lamentando da má
sorte que tem.
- Mas como ainda estás tão pobre depois de tantos anos? - perguntou o rico, surpreso.
- Pobre de mim! - lamuriou-se o outro - Sou inútil, e ninguém se importa comigo!
Sou incapaz de ganhar dinheiro para sobreviver! Ninguém me oferece nada para se
fazer na vida, ninguém quer me ajudar. E o irmão rico perguntou onde ele deixou o seu
casaco que no encontro anterior tinha. O pobre nem sabia onde deixou o casaco, prova
velmente trocou por um prato de comida com alguém que encontrou na estrada muito
tempo depois de ter se encontrado e ter aquela conversa com o irmão rico. E este lhe
disse:
- Teu egoísmo te fizeram um tolo! Não fosse tua profunda cegueira auto-indulgente, deverías ter percebido o tesouro que deixei em teu bolso! Era um diamante precioso
e sem esforço nenhum você podería vendê-lo e ter recursos para o resto da tua vida. Mas
você, em vez de pensar em melhorar a tua vida, em vez de progredir, resumiu a tua vida
apenas para se lamentar e nem foi capaz de ver o tesouro que estava com você, que eu
coloquei no teu bolso.
Devemos aprender a valorizar e a reconhecer tudo aquilo que possuimos, e podere
mos ver como se sentiremos muito ricos. Agradecer os dons que temos, e não sentire
mos que nos falta assim tanto para viver bem e ser feliz.
Tantas vezes estamos tão concentrados em nossos problemas e dificuldades que
nem sequer damos a nós próprios o valor que temos. Pense que você tem muitas rique
zas espirituais e vai conseguir convencer-se que você é rico, mesmo que isso não impli
que ter, como no passado, uma conta bancária recheada. Há riquezas muito mais valio
sas na sua vida!
Agradeça a sua saúde, preserve o equilíbrio, poupando-o de exageros e vícios que
o desrespeitam e que ameaçam a sua integridade. Agradeça a dádiva da saúde é cuide
dela com carinho, leve uma vida com hábitos saudáveis que a fortaleçam. Saiba agrade
cer o trabalho que tem e deixe de se lamentar pelo que lhe falta, agarrando todas as opor
tunidades com determinação e empenho, procurando todos os dias dar o seu melhor
naquilo que tem para fazer.
Ser grato pelo seu trabalho é abordar os outros com um sorriso, dizer «bom dia!» e
«boa tarde!» e ser bem-disposto, sem levar para o local de trabalho outras inquietações
e frustrações. Valorize a possibilidade de aprendizagem e de desenvolvimento, que o
fato de desempenharmos um papel ativo na sociedade nos proporciona.
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NOTÍCIAS DA IGREJA
GRÉCO-CATÓLICA UCRANIANA
NO BRASIL
Диякон СтефанВонсік, ЧСВВ

1. Dos dias 11 a 28 de Julho, aconte
ceu em Roma, no Pontifício Colégio São
Josafat, o capítulo geral da Ordem de São
Basüio Magno. Membros de todo o
mundo estiveram reunidos para tratar de
assuntos referentes a Ordem, com acento
nas celebrações dos 400 anos da mesma
no ano de 2017.
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Eparca Dom Meron Mazur,OSBM esteve
na comunidade ucraniana Divino Espírito
Santo, em Apucarana, onde presidiu a
Divina Liturgia. Também nesta ocasião as
Irmãs Servas de Maria Imaculada: Lurdes
Fedacz e Eliceia Harmatiuk, celebraram
seus 25 anos de vida religiosa na congre
gação. (foto: Lilian Brecailo)

П осм ер тн і З га д к и
т|(''

Вічная Нам'ять

f WOLODYMYR GALAT
2. Dos dias 8 a 10 de julho, realizou
a visita pastoral na comunidade Ucraniana
de Marco 5. Esta comunidade possui uma
das primeiras igrejas ucranianas construí
das no Brasil, (foto - Marcos Andreiv)

3. No dia 16 de Julho, o Arcebispo
Metropolita Volodemer Koubetch,OSBM,
realizou a visita pastoral na comunidade
Ucraniana de Pintadinho. (foto facebook pagina da comunidade).

4. No dia 17 de Julho, o Arcebispo
Metropolita Volodemer Koubetch,OSBM,
realizou a visita pastoral na comunidade
Ucraniana de Aquiles Stengel, em Santa
Catarina. Também fez a benção do novo
campanário e a gruta em honra a Nossa
Senhora do Patrocinio. (foto Angela Zapotoczny).
5. No dia 22 de julho, a comunidade
Madre AnatóUa das Irmãs Servas de Maria
Imaculada em Prudentópolis, esteve em
festa. Irmãs celebraram seu jubileu de vida
religiosa, sendo elas:
Ir. Sabina Marta Korczagin, SMI - 80
anos de vida religiosa
Ir. Teodora Tecla Stachiu, SMI - 75
anos de vida religiosa
Ir. Oresta Alzira Woitechen,SMI - 70
anos de vida religiosa
Ir. Nicolaia Rosa Tkatchuk, SMI - 70
anos de vida religiosa
Ir. Barbara Verônica Retkva, SMI - 70
anos de vida religiosa
Ir. Perpétua Elvira Korczagin, SMI 60 anos de vida religiosa.
Também a Ir. Sebastiana Shulhan,
SMI, celebrou seus 98 anos de vida. A
Divina Liturgia foi presidida pelo Eparca
Dom Meron Mazur, OSBM. Graças sejam
dadas pela vida e vocação dessas irmãzinhas! (foto: Ir. Verônica Nogas,SMI)

6. No dia 25 de julho, as Irmãs Catequistas de Santa Ana celebraram a festa de
sua santa padroeira em Vera Guarani.
Esteve presente o Metropolita Dom Volo
demer Koubetch, OSBM e Pe. Inácio
Malinoski, OSBM. Também nesta soleni
dade a Ir. Cláudia Michalichen, CS A
celebrou seus 25 anos de vida religiosa na
congregação, (foto: Ir. Lucia Melnik,
CS A).

7. Dos dias 17 a 24 de julho de 2016,
na cidade de Mallet realizou-se o segundo
Curso de Formação de Catequistas. (foto:
Metropolia).

8. No dia 31 de julho, o Bispo

(* 12/10/1925 / + 14/06/2016)
Já não ouvimos mais uma voz que era
tão familiar a todos nós da comunidade ucra
niana do Brasil: no dia 14/06/2016, com 91
anos de idade, faleceu Wolodymyr Galat!
Nascido no dia 12 de outubro de 1925
em Lviv, Ucrânia Ocidental, filho de Yulian
Galat, diretor de escola pública e Olga
Kozak Galat, professora (que faleceu em
1932, quando ele tinha apenas 7 anos). Tinha
uma irmã, nascida 9 anos antes, de nome
Yaroslava, que casou com Mykhailo
Havrylyshyn e posteriormente emigrou para
o Canadá.
Sua escolaridade fundamental e média
foi feita na Ucrânia, principalmente na
cidade de Tchortkiv, Região de Temópil.
Pertenceu à juventude patriótica na “OUN”
Organização dos Nacionalistas Ucranianos. Devido à 2a guerra mundial, após muitas
peripécias, como fugitivo de guerra foi parar incialmente na Hungria e depois em outros
países europeus e após a guerra encontrava-se na Alemanha.
Em junho 1947, portanto já com 22 anos, Wolodymyr emigrou para o Brasil,
inicialmente para o Rio de Janeiro, mas logo conseguiu chegar em Curitiba-PR, onde se
acomodou muito precariamente e obteve um trabalho junto a um pequeno industrial
alemão Otto Zimmermann - visto que falava alemão. Estudou com afinco a língua
portuguesa e em 1950, com o apoio total (como ele sempre insistiu em afirmar!) do
Pároco da Igreja ucraniana Nossa Senhora Auxiliadora à rua Martin Afonso, em Curiti
ba, Pe. Melétiy Kaminskyi OSBM, ingressou para o curso superior na Escola de Quími
ca da Universidade Federal do Paraná, onde se graduou.
A propósito, ele mesmo escreveu oportunamente:
“MEUS ESTUDOS. Conforme já tenho mencionado, o Pe. Melécio Kaminski,
paróco da Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, convenceu-me a desistir da mudança para
São Paulo e iniciar estudos em Curitiba. Para isso ofereceu-me moradia e comida na
casa paroquial. Para poder fazer vestibular para alguma faculdade tinha que revalidar
meu 2o grau feito na Europa (Escola ucraniana num campo de refugiados em Karlsfeld,
Alemanha). Além de certas matérias, tinha que dominar o idioma português e para isso
o Sr. Simão Retka (Sargento das Forças Armadas e bem mais tarde o padrinho de meu
casamento) conseguiu para mim uma vaga como ouvinte no Instituto Normal na Rua
Emiliano Perneta. Lá eu assistia aulas (3o ano) de português, história, geografia, mate
mática e física e no fim do ano tive que fazer um exame de adaptação de português,
geografia e história do Brasil segundo a Lei orgânica de Ensino Nacional 37; minha
examinadora era a Profi. Helena Kolody, descendente ucraniana. Em seguida, entrei
num cursinho vestibular, visando fazer um curso de eletricidade. Mas lá fiquei sabendo,
que a quantidade de candidatos para elétrica era muito grande (mais de mil) e fiquei
apavorado, mudando para química, com poucos candidatos (cento e poucos). Na quími
ca havia apenas 25 vagas, mas no fim passei em 5o lugar. Pe. Melécio consegui para
mim, com o Secretário da Agricultura Dr. Zainko, uma vaga no Instituto de Biologia,
Setor de Biologia Animal, onde eu trabalhei durante todo meu curso de química de 4
anos. Era uma vaga federal e meu Io salário recebi com 12 meses de atraso. Mas o traba
lho era à tarde e as aulas de manhã e o resto garantia o Pe. Melécio, meu benfeitor.
Primeiro ano, por causa do idioma foi muito difícil (especialmente matemática, física e
química). Os trabalhos de química analítica eu podia fazer no laboratório do Instituto de
Biologia, o que facilitava muito meus estudos. Finalmente, em 1953 o curso terminou e
eu fiquei em 15° lugar. Logo em seguida (março 1954), graças ao Prof. Reinaldo
Spitzner, fui trabalhar na fábrica de papel da Klabin em Monte Alegre e assim até 1972”
Formado como Engenheiro Químico, especializado em celulose e papel, trabalhou
por 17 anos em Monte Alegre-PR na Klabin e posteriormente em diversas indústrias do
ramo em vários Estados do Brasil. Fez vários cursos de aprimoramento no exterior:
Venezuela, USAe Canadá, Dinamarca, Suécia e Noruega, Argentina, Peru, Japão. Após
sua aposentadoria continuou prestando Consultoria no mesmo ramo. Publicou artigos
científicos na área de papel, pasta mecânica e celulose. Era poliglota: falava em portu
guês, inglês, alemão, ucraniano, polonês e russo.
Ao final dos anos 50, quando já trabalhava na Klabin, Wolodymyr Galat casou com
Alexandra, conhecida carinhosamente como senhora Léssia, também emigrante da
mesma região da Ucrânia, filha de Ivan e Maria Posatchki. Tiveram três filhas.
Na comunidade ucraniana foi sempre muito ativo. Já desde 1947 envolveu-se em
Curitiba na organização da juventude ucraniana denominada “Plast” (similar aos esco
teiros). Participou desde o início na Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana “TPUK” , como também na atual Sociedade Ucraniana do Brasil - SUBRÁS, (então
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União Agrícola Instrutiva - UAI), onde foi coreógrafo no Folclore Barvinok, continuan
do o trabalho feito pelo famoso coreógrafo ucraniano Avramenko, que vindo dos USA
passou breve tempo aqui aprimorando as danças folclóricas ucranianas entre os nossos
jovens. Participou dos corais das Sociedades e da Igreja, com sua forte e bela voz de
baixo. Apaixonado pela cultura ucraniana, deu palestras sobre diversos temas da história,
literatura, cultura. São conhecidos de todos os power point sobre Tarás Chevtchenko,
Ivan Frankó, Príncipes da Rush de Kyiv, Cossacos, Desastre de Chomobil... Durante
mais de 10 anos atuou como secretário da Representação Central Ucraniano-Brasileira-RCUB, com destaque na elaboração dos processos para a obtenção de Carteira de Ucra
niano do Exterior por centenas de membros da nossa comunidade.
Pelo seu patriotismo, dedicação, empenho na divulgação da história e cultura ucra
niana, seu interesse pela situação política atual da Ucrânia, navegando até os seus últimos
dias na internet atrás de notícias atuais da sua amada pátria, escrevendo artigos para
diversos jornais da comunidade, para o “Pracia” e principalmente para o “Khliborob” ,
angariou merecidamente a admiração e o respeito de todos. Foi justamente até denomina
do de “Patriarca civil” da nossa comunidade.
Foi-se nosso grande amigo, patriota, coreógrafo, conferencista - corpo de idoso e
mente sempre jovem, atenta, curiosa! Mas seu exemplo de vida e seu legado permanece,
e com certeza frutificará e será importante para todos por muitos e muitos anos.
O enterro foi no dia 14/06/2016 no Cemitério Parque Iguaçu, aqui em Curitiba-PR,
com a presença de seus familiares e uma multidão de amigos, admiradores, jovens e adul
tos. Na capela do cemitério foi cantada a tradicional oração fúnebre, a “Panakhêda” e o
séquito até à sepultura foi acompanhado por todos e com destaque por jovens vestidos
com trajes de gala de “Kozakê”, e seus colegas de coral que entoaram cantos patrióticos
ucranianos, tudo como homenagem especial a quem sempre promoveu as tradições,
cultura e a heróica história da Ucrânia. Que descanse em paz e que sua memória seja
eterna - “Vichnaya pamiyat” !
Dr. Mariano Czaikowski, OAB/PR 40351,
Cônsul Honorário da Ucrânia no Paraná

f Maria Valhus Pauluk
Nasceu no dia 12 de maio de 1948 na localidade de
Linha Esperança Prudentópolis, seus pais eram: Isidoro
Valus e Ana Pohlod Valus.
Desde criança esteve envolvida com as atividades da
igreja, participou do coral infantil, dos jovens, participa
va de encontros e grupos de orações.
Trabalhou na lavoura desde pequena, fez curso de
costureira, trabalhou em casa de família e foi enfermeira
no Hospital Santa Casa de Prudentópolis.
Em janeiro de 1969 casou-se com Pedro Kuzma
Pauluk em Prudentópolis na Paróquia São Josafat. Em
seguida mudaram-se para a cidade de Turvo onde viveu
até o seu falecimento.
Por anos participaram da Comunidade Nossa Senhora Aparecida do rito latino e
também das comunidades vizinhas do rito ucraniano.
Certa vez o casal conheceu o padre Tarás Olinek, OSBM de Pitanga, com isso
iniciou-se o projeto de implantar uma comunidade do rito ucraniano na cidade de Turvo.
As primeiras missas foram realizadas na residência do senhor Francisco e Tereza Grezeszeyszen. Com o apoio do padre e a ajuda de familiares, descendentes de ucranianos Ana
P. Valus, Varcilio Muzeka, Varcüio Petriu, Nicolau Feliciano entre outros, adquiriram um
terreno e, no ano de 1982 fundaram a Capela Nossa Senhora do Perpétuo Socorro.
Maria e seu esposo Pedro sempre lutaram para que a comunidade crescesse e se
desenvolvesse. Sempre estiveram envolvidos em todas as atividades da igreja sendo eles
uns dos pioneiros e fundadores da construção da igreja. Ela com muita dificuldade parti
cipava todos os anos do curso para catequistas no Instituto das Catequistas do Sagrado
Coração de Jesus em Prudentópolis, muitas vezes com recursos próprios, com a intenção
de se preparar melhor, preservar e cultivar o rito e a cultura ucraniana que tanto amava e
se dedicava.
Foi professora de língua ucraniana e catequista por mais de 34 anos, sua dedicação e
cuidado se estendia a várias ocupações e funções dentro da comunidade. Cuidava da
limpeza, organização e preparação para as missas e novenas realizadas na capela, cuidava
da ornamentação e dos paramentos sacerdotais, era membro ativo do Apostolado da
Oração entre outros, era devota de Nossa Senhora e participava da Legião de Maria da
Igreja Nossa Senhora Aparecida. Sempre teve diversos problemas de saúde mas que não
a impediu de ser empenhar nas questões relacionadas à igreja. Em janeiro de 2012 foi
diagnosticada com câncer em estágio avançado, impossibilitando-a de continuar com seu
trabalho e a frequentar às missas. Passou então a receber a Santa Comunhão em casa
através dos padres Jovino Fernandes e Antônio Zubek, OSBM e pelas ministras Rose e
Lídia. Em abril já muito debilitada foi internada no Hospital São Vicente de Paulo em
Guarapuava onde veio a falecer no dia 25 de abril de 2016. Deixou seu marido, três filhos
e netos. Foi exemplo de fé, oração e dedicação às obras de Deus e da cultura do rito ucra
niano que tanto apreciava.
A família agradece a todos os familiares e amigos pelas visitas, dedicação, apoio,
palavras de carinho e conforto neste momento tão difícil.
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МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ
БАБУСЯ - Бабанський Пилип
Після того як у новому мікрорайоні заселили ще один будинок, у класі
появився новачок - Максим, білявий хлопець з розумними сірими очима. Він
завжди був акуратно одягнений, на уроках сидів тихо, вчительку слухав уважно.
На перервах нікого не чіпав. А коли здоровило Люсик якось штурхнув його,
Максим блискавично крутнувся - і Люсик опинився на землі. Всі, хто бачив це,
завмерли від подиву. А Максим спокійно поміг Люсику підвестися і сказав:
- Це називається самбо. Якщо хочеш - навчу. Звичайно, цього було досить,
щоб ввесь клас пройнявся до новенького повагою, хоч він і здавався диваком.
Минув час, і Максим став поводитись зовсім незрозуміло. Він спізнювався на
уроки, іноді приходив до школи, не виконавши домашніх завдань, а наступного
дня виконував усе, що було задано на вчора й на сьогодні. А коли вчителька
питала, чому у нього так виходить, Максим, не вдаючись до подробиць,
відповідав:
- Учора в мене не вистачило часу.
Звичайно, такі відповіді не могли задовольнити учительку Ганну
Михайлівну, а учителя збиточного костика просто обурювали. Подумаєш, діяч
знайшовся! Будь-який первак знає, що його найголовніший обов'язок - учитися.
А в цього, бач, є ще якісь «важливіші» справи. Згодом Костик почав помічати,
що Ганна Михайлівна все частіше зупиняє на Максимові задумливо-тривожний
погляд. А потім учительку зовсім перестала хвилювати дивна Максимова
поведінка. Вона вже не ставила йому двійок, а просто запитувала: - Максиме, ти
домашнє завдання приготував?
І якщо він відказував «ні», спокійно говорила:
- Гаразд, відповідатимеш завтра.
А назавтра Максим уже був готовий до відповіді і отримував четвірку чи
навіть п'ятірку і за вчорашнє, і за сьогоднішнє завдання. Декого із школярів така
поведінка вчительки обурювала: мовляв, завела собі любимчика, усе йому
можна. Наближалося велике свято - День Перемоги.
- Діти,- сказала якось учителька Ганна Михайлівна. - Нас із вами запрошує в
гості один з ветеранів Великої Вітчизняної війни. Він розповість вам про
історичну битву нашого народу проти фашистських поневолювачів і про свою
участь у ній...
І ось усім класом підходять вони до звичайного п'ятиповерхового будинку,
яких багато в цьому районі. Заходять у під'їзд, підіймаються на другий поверх.
Ганна Михайлівна обережно натискує кнопку дзвінка. Як же всі здивувалися,
коли раптом двері їм відчинив... Максим!
- Чи не ти, бува, ветеран Великої Вітчизняної? - насмішкувато запитав
Люсик.
- Ні,- просто відповів Максим. - Ветеран - моя бабуся... Проходьте, будь
ласка.
У вітальні край довгого столу сиділа в хатній інвалідній колясці маленька
літня жіночка. Очі ще молоді, обличчя привітне, водночас усміхнене і серйозне, а
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волосся - зовсім сиве. На військовій гімнастерці - аж три ордени: Слави, Червоної
Зірки і Вітчизняної війни. А медалей!
- Знайомтесь, - сказала Ганна Михайлівна. - Надія Олексіївна, Максимова
бабуся.
- Прошу до столу,- сказала Надія Олексіївна.
- Максиме, пригощай товаришів.
Лише тепер Костик помітив на буфеті дві великі вази з печивом та яблуками,
пляшки з ситром. На мить зчинився гамір і тут же стих: усі залюбки уминали
смачне печиво, хрумтіли яблуками, смакували шумливим солодшім питвом.
Мовби тільки для цього й прийшли сюди. Та ось Ганна Михайлівна нагадала:
- Діти, ми в гостях в учасниці Великої Вітчизняної війни. Надія Олексіївна
ще зовсім юною дівчиною добровільно пішла на фронт і на передових позиціях
була санітаркою. Вона багатьом солдатам та офіцерам врятувала життя, прямо
на полі бою подавала їм, тяжко пораненим, першу допомогу, виносила їх з-під
фашистського вогню! Надія Олексіївна за це й має багато нагород... «Так он яка
вона, Максимова бабуся! - з повагою подумав Костик. - Як мій покійний дідусь,
він також був на війні». Тепер він зрозумів, чому Максим іноді спізнювався на
уроки і не завжди мав час приготувати домашні завдання, йому ж, мабуть, треба
було і в хаті впоратися, і до крамниці збігати, і в аптеку...
- А де ж?..- мимоволі вирвалось у нього.
- Максимові батьки? - здогадалася Надія Олексіївна. - Вони на кілька місяців
щороку виходять у далеке плавання, його тато механік, а мама, моя дочка лікарем на тому ж кораблі... Та ми з Максимом не такі вже немічні справляємось із домашніми клопотами.
- Діти,- звернулась до школярів учителька. - Попросимо Надію Олексіївну
розповісти про себе. Надія Олексіївна розгублено всміхнулася.
- Не знаю, що мені розказувати... Як могла, виконувала свої обов’язки на
війні - оце й усе. Запала ніякова мовчанка.
- А як вас поранило? - вирвалося в Костика.
- Поранення в мене не одне,- зітхнула Надія Олексіївна. - А ось із цим,
останнім, що дається тепер взнаки, було так. Ранком піднялися війська в наступ.
Були, гармати, міномети. Ідуть наші піхотинці в атаку, а за ними і я - санітарка
стрілецької роти. Завзята битва. Біжимо ми й падаємо. Схоплюємось - і знову
біжимо. Переді мною біжить солдат -високий, ставний, наш ротний веселун. Усіх
розважав. І раптом він поточився, змахнув автоматом і впав. Підповзла я до
нього, обдивилась, обмацала. В ноги й в голову сердешний тяжко поранений... Я
підвелася на весь зріст, обхопила його руками й потягла, що було сили. Ось і
воронка. Тільки я встигла втягти туди солдата, як мене щось ударило в спину, і я
впала. День і ніч пролежали ми в тій воронці. Солдат втрачав свідомість, марив.
Усе кликав то Марійку - дружину, мабуть, то Петрика - очевидно, синка. А коли
приходив до пам’яті, пити просив... Аж наступного ранку підібрали нас і
відправили в госпіталь... В лікарні після того двадцять п’ять років працювала.
Правда, останнім часом дещо заслабла, - посміхнулася Надія Олексіївна.
Обличчя її знов посуворішало, а очі повилися глибоким смутком. Через силу
мовила:
- А наш веселун Платон Волошко не дожив до Перемоги, і не зустрівся вже
із своїми Марійкою й Петриком... Нараз усі звернули погляди на Костика: адже
його прізвище теж Волошко! Костик зблід, не зводячи з Надії Олексіївни
палаючих очей.
- Костику, ти що? - злякано обернулася до нього вчителька.
Стрепенувся, мов прокинувшись від сну, і відвернувся до вікна. За вікном
ледь чутно шелестіла молодесенькими медвяними листочками гнучка тополька.
На одну з її тоненьких гілочок сіла ластівка й весело защебетала, радіючи весні,
сонцю й теплу. Костик обернувся і лише тепер завважив звернені на нього
тривожні погляди. І він тихо, майже спокійно сказав:
- Мій дідусь, якому ти врятувала життя... був Платон Волошко.

Засмійся
Не вийдемо зі ставу...
Старий фазендяр наповнив відро овочами, докинув трохи м ’яса й
пішов до ставу недалеко свого дому. Прийшовши близько, побачив там з
пів тузіна жінок які купалися у воді. Побачивши його, вони почали на
нього кричати:
- Забирайся звідси, ти старуху! Не встидаєшся дивитися на нас при
купанні. Йди звідси додому, бо інакше ми не вийдемо з води!
Чоловік, показуючи відро, збентежено й спокійно сказав:
- Ну, зараз піду. Я лише дивуюся, що ви
ще цілі. Я прийшов принести їжу для
крокодилів які жувуть в цьому ставі й
неодного вже зажерли... Вони від кількох
днів нічого не їл и ...
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Пише Юзьо Шило
На здоровлє всєм вам!
Думаю жи всі, а як не всі то муйтос ди восийс вже чули таке: Фуй бобо! Фіз
бобажень! Фіз фіяско на віда і таке подібне. Собре исти асунто дещо напишу вам,
дорогенькі, ном пра ґозар дос ки фізерам фіяско, але пра апрендир і собі не робити
того.
Муйтос ком кансер но пулмом чи в горлі си арепиндинь
жи колись курили й
не слухали консильос і адвертинсіяс, що вогорила телевізія жи курити файз мал про
пулмом і пра тодо корпо. Вони собі думали жи талвийз прос оутрос файз мал, але ном
пра илис. А тепер коли тєжко дихати, коли в горлі пече, то сікают жи не послухали
перестороги й думали жи вони є інтокавийс і що їм ном аконтеси нада де мал. І вони
кажут тепер пра муйтос: фуй бобо ки ном обедесій того жи казали собре о фумо... А
мизма койза си поде дізир за алко. Вони казали жи пити пра илис ном файз мал і
золили ту пінґу що дало. А нині сікают жи так багато сінапили й все те їм тільки
принесло нещастя, слабість і той празир жи колись сентіям коли пили, нині він
сігобернув на амарґура і арипендіминто.
Фуй бобо, кажут ті жи йшли на праю і вилежувалися на сонці в саме полуднє. їм
казали, жи то файз мал і поде дар кансер ди пеле, але вони не слухали, а ном сий проки
сісмалили на сонці. Талвийз бо думали, що вони є демайс бранкос і хтіли бути моринос,
киймадос, сарадос. Ну, квандо ще завчасу сіздогадали піти но медіко, то ніц, ще тинь
кура. Але коли затразуют, то цяв, бай-бай міня віда!
Муйтос кажут ки форам бобос бо не слухали ос пайс коли ще були молоді. Тато
хтів жиби сівчили, але вони преферіям сидіти вдома, а тепер тєжко знайти емприґо, бо
ном тинь естудо. Або тато посилав про семінаріо або до колежіо, але вони си думали
жи то ліпше казар. І навіть не слухали батьків коли вони аконсилявам думати сто разів
і со диспойс казар. Але вони казали прос пайс жи люблят ту мінініню жи енконтрарам
десь но байле або десь на прая і навіть не знали хто й ди ки фамілія вона. Зробили
казоріо, а тепер мают клопіт. Кажут самі про себе жи форам бобос. Треба було ліпше
подумати й сіприготовити, кріяр жуізо, мати ґаньо на віда, але енконтраром ела,
пенсавам ки амам і казарам асінь ди репинти. І аконтесиу о ки аконтесиу, диспойс
побачили жи вона не те що виглядала і тепер си десказарам, бо ном дава пра вівир майс
асінь, бріґандо, си дисконфіяндо, си одіяндо. А пор сіма де тудо іссо тепер мают клопіт
проки казар дуас вийз ном дй, а треба би було мати когось пра козіняр і лавар роупа...
Неодин каже ки фой бобо бо був но семінаріо або вже на філозофія але здибав
собі намораду і фой сімбора. А тепер фікоу ком до жи сінезалишив пра сир падре, або
муйтас мулєр кажут жи форам бобас бо були в сестер, але думали ки казар é майс
мельор ки фікар фрийра і так зробили. Саїрам до колежіо і казарам, нераз ком пе
расядо. І Майс багато таких жи казарам мал. Нинь бинь саїрам до колежіо, вже
здибали першого другого хлопа і нинь сабія чи він солтийро чи казадо, і тепер кажут
“ми ажунтий або казий, а тепер ми конвенсій жи воно не ж таке смачне як сіздавало.
Антес ди саїр девіям пенсар майс й квандо саїрам до колежіо девіям рефлетір і
сіповести комо ума моса крістан, але форам бобас порки сінеприготовили й пердирам
а шанси ди сир фрийра й пердирам ди тир ум казаминто феліз. Ном діґо жи всі таке
зробили, але муйтос і муйтас.
Тинь танта жинти жи сіпризнає ки фой боба або бобо, бо не слухали мудрих
людей, бо хотіли робити тудо о ки керіям, бо думали жи пра илис світ по колінах, бо
пенсавам ки а віда é етерна і що за плотом ґрамада зеленіша.
Бинь, тодос нойс деколи подимос дізир ки фомос бобос, бо не зробили того чи
тамтого добра, або робили те чи тамте фіяско. Але є такі жи форам бобос димайс і
брінкарам ком а віда і тепер си арепиндинь, а є такі жи форам не дуже бобос, а
бобіньос і їм дало направити свої фіяскос бо а бобожинь їх не була велика і ном
комромитиу а віда дилис.
Дорогенькі, пишу те ном пра ґозар дос ки еррарам, але пра алертар молодих щоби
були розумні пра диспойс ном фікар си ламентандо і фаландо жи форам бобос... Каже
сабедорія популар жи треба мірати полотно сто разів і апинас тоді краяти, бо коли
добре не зміраєш і вкраєш зле, вай страґар о пано...
Ваш аміґо Юзьо Шило

ЖИТТЯ НАВЧАЄ
Магічні слова
Є деякі слова, які тебе поведуть у далекий світ і принесуть радість-щастя
для багатьох. Це слова й вислови як “Дякую дуже” , "Вибачайте”, “Будь ласка”,
а слова як “геть”, “мовчи” не ущасливлять, а противно, тільки поденервують
інших.
З молоду ми навчилися казати “Добрий День” і “Щасливої Ночі” для всіх з
ким стрічаємося або з ким
пращаємося. Також гарно воно
звертатися до іших словом “Ой”
коли стірнеш когось, або коли
прийдеш додому зі школи. А
хтось тебе привітає, відповідай
“Я в дома” , замість мовчати. А
коли прийдеш перед обідом або
перед вечером до хати, не
питайся відразу “Що маємо на
вечеру?”
Слова які вживаємо мають
силу ранити осіб або веселити й
приносити їм радість. З пошани
до інших вмій завсіди вживати
гарні слова замість простацьких
і зневажливих.

