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ІЄРЕЙСЬКЕ СВЯЧЕННЯ ОТЦЯ СТЕФАНА ВОНСІК, ЧСВВ

Дня 14, жовтня ц. р., в церкві 
Пресвятої Тройці, Камо Моурон, 
отримав від Преосв. Екзарха Кир 
Мирона Мазур, ЧСВВ, ієрейські 
свячення диякон - тепер священик, 
Елтон Стефан Вонсік, ЧВВ. 
Присутніх було понад 20 священиків. 
Архієрейську Літургію співав хор 
Парафіяльної церкви святого 
Йосафата в Прудентополіс.

Отець Елтон Вонсік, у монашому 
стані Стефан, народився 09 квітня 
1988 року в м. Араруна -  Парана -  
Бразилія.

Батько: Вонсік Станіслав, помер 
3-го листопада 2013. Мати: Вонсік 
(Кульчицька ) Аделія, 1948 р.н. 
Сестри: Елізанжела Вонсік, за мужем 
Алвес де Ліма, Мати двох дітей, 
медсестра в місті Араруна; Естер 
Вонсік, 1975 р.н., замужна, мати двох 
дітей, вчителька в м. Кампо Моврон; 
Естела Флавіа, замужна Караро, 
1980 р.н., має одну дитину, секретар.

Елтон, 1995 -  2002 рр. навчався в 
державній школі "29 ди Новембро” у 
місті Араруна; 2003-2005 р. у 
середній школі «Прінсеза Ізабел» у 
місті Араруна. 16 лютого 2006 р. 
вступив до Василіянського Чину 
Святого Йосафата в м. Іваї -  Парана
-  Бразилія. 30 січня 2008 р. склав 
перші монаші обіти в м. Іваї -  Парана
-  Бразилія. 2008 р. розпочав студії з 
філософії у Факультеті Св. Василія 
Великого (FASBAM) у Куритибі -

Бразилія. 2011 р. розпочав студії з 
теології в ВІФБС -  Брюховичі -  
Україна. 21 липня 2013 р. перед о. 
Протоігуменом Пантейлемон
Саламаха, ЧСВВ склав довічні обіти 
в м. Жовква -  Україна. 09 січня 2014 
р. отримав дияконське свячення з рук 
Владики Михаїла Колтуна в м. 
Червонограді -  Україна. 15 липня 
2014 повернувся до Бразилії, і був 
призначений до Василіянського 
Монастиря в Ірасемі -  Санта

Катаріна. З  1 -го березня 2015 аж 
дотепер перебуває в Прудентополіс, 
де помагав при парафії Св. 
Священомученика Йосафата,
займався співом і завсіди був до 
помочі для Владики Мирона та для 
Владики Володимира дияконуючи на 
Архієрейських Службах Божих; 
особливо провадив спів для 
Марійської Дружини при церкві Св. 
Йосафата. Також співпрацює у 
видавництві, дописуючи до

Українського Місіонаря і Ґазети 
Праці.

Першу торжественну Літургію 
новоїєрей відслужив в неділю 21- ц. 
м. на своїй рідній колонії УПА в 
церкві Свв. Апостолів Петра й Павла, 
в присутності священиків Василіян. 
Службу Божу співав хор Марійської 
Дружини з Прудентополя під 
проводом брата Йона Чупіля, ЧСВВ і 
під координацією с. Клавдїї Дергун, 
СНДМ.

ГЛАВА УГКЦ: «МОЛОДЬ НЕ Є ПРОБЛЕМОЮ: ВОНА ПРОСТО ПОТРЕБУЄ ВІДПОВІДЕЙ НА СКЛАДНІ ЗАПИТАННЯ»
Молодь не є проблемою. Вона 

чудова. Молодість - це дуже 
важливий, прекрасний період у житті 
кожної людини. Недаремно потім 
кожен із ностальгією згадує про свою 
молодість, коли весь світ здавався 
повен життя.

Про це сказав Отець і Глава 
Української Греко-Католицької 
Церкви Блаженніший Святослав в 
інтерактивній програмі «Живого ТБ» 
«Відкрита Церква» на тему «Молодь: 
шлях до Церкви».

Очевидно, вважає Блаженніший 
Святослав, що молодь потребує 
спілкування, уваги. Молоді люди 
потребують допомоги, щоб знайти 
відповіді на складні запитання, коли 
слід прийняти життєво важливі

рішення. Для хлопця це, переважно, 
яку професію обрати, як зрозуміти 
своє покликання в житті, чи я 
покликаний створити сім'ю, яким 
чином можу розпізнавати, яка 
дівчина є саме та, що їй можу 
подарувати своє життя? Для дівчини 
-  яким є хлопець, що має стати моїм 
супутником на життєвій дорозі? 
Дуже глибокі питання турбують 
молодь. І вона очікує відповіді.

«Тому я продовжую виконувати 
свою обіцянку, -  розповів Глава 
Церкви, -  яку я дав під час першої 
прес-конференції, коли став Главою 
Церкви. Я тоді пообіцяв, що молодь 
буде абсолютним пріоритетом моєї 
пастирської уваги. Тому всюди, де 
тільки є можливість, я шукаю

зустрічі з молоддю. Відвідуючи 
єпархії в усьому світі, я прошу, щоб 
обов'язковим пунктом візиту була 
зустріч із молоддю, щоб можна було 
просто поспілкуватися і дати 
можливість молоді задати в 
неформальній обстановці непрості 
питання Главі Церкви».

За словами Блаженнішого 
Святослава, саме в такі моменти він 
відчуває, що молодь вбачає в Церкві 
не якусь холодну інституцію, а 
материнську спільноту людей, які 
хочуть стати поруч і супроводити її в 
дорозі до Бога. При цьому він 
прокоментував часті селфі, якими 
завершуються такі зустрічі: «Коли 
мені пропонують зробити селфі, я 
намагаюся бути доступним у такий

спосіб. Я не маю з цим жодних 
проблем. Якщо для молодих людей це 
важливий емоційний момент, який 
вони хочуть зафіксувати на фото, а 
потім ще й з іншими поділитися, то 
чому ні?!»

У програмі озвучили статистичні 
дані про те, що віруючими себе 
називає 84 відсотки молодих 
українців. Правда, тільки 15 відсотків 
із них моляться часто. А 43 відсотки 
ходять до церкви лише на великі 
свята. І практично кожен десятий 
називає себе атеїстом.

Прод. на стор. 03
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Р едак ц ій н е E d ito r ia l 

Кінець чи відновлення світу? Fim ou renovação do mundo?

“Se alguém quiser vir após mim, a si mesmo 
se negue, tome sua cruz e siga-me’  (Mt 16.24b).

Наближається кінець ще одного 
року 2018-го й скоро-скоро почнуть 
появляться різні предсказання, 
пророцтва про кінець світу, який 
вже сотки разів мав закінчитися, але 
всякі предсказання не здійснилися і 
показалися пустою фантазією. 
Будемо читати або слухати мудрощі 
різних самозванців “пророків” про 
трагічну майбутність світу, що вже 
близько кінець, ніби Бог мав би 
незабаром знищити все те, що “Ним 
(Словом-Христом) повстало, і ніщо, 
що постало, не постало без нього” 
(Йо 1,3). Такі предсказання зовсім не 
заслуговують на увагу мудрих 
людей: Після Христового
воскресіння, коли учні були з 
Ісусом, запиталися: “Господи, чи 
цього часу знову відбудуєш 
Ізраїлеве царство? Він відповів їм: 
Не ваша справа знати час і пору, що 
Отець призначив у своїй владі” (Ді 
1,7) Ісус хоче зазначити, що 
важніше як знати про те, що має 
статися на будуче, як кінець світу та 
інші події в історії людства, це бути 
його свідками аж до краю землі (див. 
Ді 1,8), бути готовим добрим і 
святим життям на все, що Бог схоче, 
а не різними сенсаційними 
предсказаннями. Євангелія настоює 
на тому, щоб бути завсіди готовими: 
“ Чувайте, отже, не знаєте ні дня, ні 
години (Мт 25,13). “Про день же той 
чи годину -  ніхто не знає: ні ангели 
на небі, ані Син, тільки Отець (...) 
пильнуйте отже, і ви, бо не знаєте 
коли прийде пан дому” (Мк 
13,32.35).

Предсказувати кінець світу, 
скорий другий прихід Христа для нас 
християн не має значення, бо 
Христові не треба приходити на цей 
світ, бо він вже прийшов і є між 
нами аж до кінця віків (Мт 28ДО). 
Пощо отже журитися про його

прихід? Треба нам вірити в 
присутність Христа, який вже є тут 
між нами, без очікування його 
приходу. Хто вже є тут, то вже не 
прийде, він вже прийшов.

Виглядає, що світ ще не дійшов 
до своєї повної зрілості. Може бути, 
що ми щойно на початку історії 
людства, бо для Бога ті мільйони літ 
існування землі і людей на землі це 
ніщо, це менше ніж одна хвилинка. 
Світ має дійти через терпіння і 
невигоди до своєї повноти, коли ціле 
людство і все у світі буде досконале. 
А для того виглядає, треба нам ще 
довго чекати і багато навертатися. 
Ще бракує дуже багато, щоб 
Євангелія була проповідувана для 
всіх народів і щоб людина дійшла до 
своєї досконалості: “всі ми дійдемо 
до одності у вірі й до повного 
спізнання Божого Сина, до 
звершенности мужа, до міри повного 
зросту повноти Христа” (Єф 4,13).

Різні предсказання найбільше 
опираються на тому, що людство 
зіпсуте й не варто більше тут 
існувати. Але треба знати, що 
людство не є власником світу, а 
лише запрошеним гостем, бо “в 
ньому (в Христі) все було створене, 
що на небі і що на землі, видиме й 
невидиме: чи то престоли, чи
господства, чи власти, все було ним і 
для нього створене. Він раніш 
усього, і все існує в ньому“ (Див. 
Кол 1,12-18). А тому, що в якомусь 
домі гості добре не справуються, 
господар не буде нищити дому який 
належить до Його Сина. Світ це 
Христова власність, для нього і в 
ньому створений. Все бо має дійти 
до повного зросту повнити Христа 
(Єф 4,13)

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Estamos chegando ao fim do ano e 
desconfia-se que logo-logo diversos 
profetas começarão a predizer o que 
vai acontecer no próximo ano e, sem 
dúvida, não faltará os que anunciarão o 
fim do mundo em 2020. Com isso 
aconteceu já centenas de vezes no 
passado, sem nenhum resultado. No 
final do ano de 2018 e no início de 
2019 vamos ouvir, ver e ler muitas 
profecias relativas ao fim do mundo. 
São previsões que apavoram a quem 
lhes dá crédito. Jesus Cristo recusou-se 
a revelar o dia e a hora do fim dos 
tempos: “Então perguntaram a Jesus: 
“Senhor, é agora que vais restaurar o 
Reino de Israel?” Jesus respondeu: 
“Não cabe a vocês saber os tempos e as 
datas que o Pai reservou à sua própria 
autoridade” (At 1,7). Muito sabiamen
te Jesus o disse, pois para o cristão, 
mais importante do que a data da 
consumação dos séculos é o do seu 
encontro com Cristo no fim desta 
caminhada terrestre. Precisamos nos 
preparar para esse momento com uma 
conduta de vida pura e sensata, sem 
sensacionalismo e sem previsões que 
não levam a nada. O Evangelho insiste 
nessa preparação, como se depreende 
das palavras de Cristo: “Vigiai, porque 
não sabeis nem o dia nem a hora em 
que o filho do homem há de vir” (Mt 
25,13). “Quanto a esse dia e a essa hora 
(vinda do Filho do homem), ninguém 
sabe nada, nem os anjos no céu, nem o 
Filho. Somente o Pai é quem sabe (...) 
Vigiem, portanto, porque vocês não 
sabem quando o dono da casa vai 
voltar.” (Mc 13,32.35).

Ficar predizendo o fim do mundo e 
preocupando-se com a segunda vinda 
de Cristo para nós cristãos não tem 
sentido. O que importa é que Cristo já 
está no meio de nós. É esta a presença 
que devemos viver e com ela nos preo
cupar.

Parece que o mundo ainda está 
longe para chegar à sua maturidade. 
Talvez estamos apenas no início da 
história da humanidade, pois o que 
significam milhões de anos para Deus? 
Espera-se que a humanidade chegará, 
através de sofrimentos e lutas, até a sua 
plenitude, quando tudo sera perfeito. E 
para isso precisamos ainda muito 
tempo e muita conversão. Falta muito 
para que o Evangelho seja anunciado a 
todos os povos (Mt 24,14) e para que a 
humanidade chegue ao homem perfei
to: “A meta é que todos juntos deve
mos nos encontrar unidos na mesma fé 
e no conhecimento do Filho de Deus, 
para chegarmos a ser o homem perfeito 
que, na maturidade do seu desenvolvi
mento, é a plenitude de Cristo” (Ef 
4,13).

As profecias sobre o fim do mundo 
baseiam-se geralmente no fato de a 
humanidade estar corrupta e não mere
cer viver nêste mundo. Mas precisa
mos saber que os homens não são 
proprietários do mundo, são apenas 
convidados para viver aqui, porque 
“nele (em Cristo) foram criadas todas 
as coisas nos céus e na terra, as criatu
ras visíveis e invisíveis... tudo foi 
criado por ele e para ele (Сої 1,15). Se 
numa casa os convidados não se com
portam bem, o dono não vai destruir a 
casa que pertence ao seu filho. O 
mundo é propriedade de Cristo que 
nele e para ele foi criado. E todos 
temos que chegar à unidade da fé e do 
conhecimento do filho de Deus, até 
atingirmos o estado de homem perfei
to, a estatura da maturidade de Cristo. 
(Cf. E f 4,13).

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Євангельське Читання
Нед. Царя Христа -  Йо 18,33-37

“І ввійшов Пилат знов у Преторію, закликав Ісуса і каже до нього: “Ти 
цар юдейський?44 Ісус же у відповідь: “Кажеш те від себе, а чи інші про мене 
так тобі оповіли?44 - “Хіба ж  я юдей? - озвався Пилат. -Народ твій і 
первосвященики передали тебе мені. Що ти таке зробив?44 “Царство моє не 
від світу цього, - відрік Ісус. - Було б моє царство від цього світу, то 
сторожа моя була б воювала, щоби мене не видали юдеям. Але не звідсіля 
моє царство.44 -“То ти таки цар?44 - мовив до нього Пилат. І відповів Ісус: “Ти 
кажеш, що я цар. Я на те уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити 
істину. Кожен, хто від істини, слухає голос мій.44

Посланя Св. Апостола Павла до Колосян - 1 ,1 2  - 20

“Дякуйте Отцеві, який зробив нас гідними мати участь у долі святих у 
світлі. Він вирвав нас із влади тьми й переніс у царство свого улюбленого 
Сина, в якому ми маємо відкуплення, прощення гріхів. Він - образ 
невидимого Бога, первородний усякого створіння, бо в ньому все було 
створене, що на небі і що на землі, видиме й невидиме: чи то престоли, чи 
господьства, чи начала, чи власті, все було ним і для нього створене. Він 
раніш усього, і все існує в ньому. Він також голова тіла, тобто Церкви. Він 
- начало, первородний з мертвих, так, щоб у всьому він мав першенство, бо 
сподобалося Богові, щоб уся повнота перебувала в ньому і щоб через нього 
примирити з собою все чи то земне, а чи небесне, встановивши мир кров'ю 
його хреста.44

Центральна думка Євангелії - від Матея, це показати, що Ісус з 
Назарету є Цар-Месія предсказаний від віків. Матей пише для євреїв з 
наміром доказати їм на їхні запитання про царство Ісуса з Назарету, який 
твердив, що він Месія-Цар Ізраїля. Царство Боже це центральна тема 
великої частини його Євангелії. В перших главах говориться про обіцяного 
Царя Ізраїля і при кінці про царя неба й землі, який висилає своїх післанців 
нести його Євангелію робити його учнів. В особливішій спосіб в Матея 
підкреслюється, що Ісус є предсказаним пророками Старого Завіту 
Месією. Дуже часто знаходимо в Матея висказ “Небесне Царство” і тому 
це Євангеліє часто називається Євангеліє Царства, має наративний стиль 
приступний для Юде'їв, щоб вони зрозуміли,:що Ісус вже був обіцяний 
пророками в Старому Завіті. В першій главі зазначується в родоводі Ісуса, 
що Він походить з царського роду Давида. В третій главі говориться про 
предсказання близького приходу Месії Іваном Христителем. В нагірній 
проповіді преставляється ввесь план Ісусового Цаства (гл.8 і 9). Його 
притчі висвітлюють “Тайни Царства” . Навіть поза країною його звуть “Син 
Давида” . Сказав Ісус, що син царя звільнений від платні податків на храм. 
Сказав для Пилата, що Він Цар, але Його царство не з цього світа. Був 
визнаний царем у тріюмфальному в’їзді в Єрусалим. Пресказав свій 
поновний прихід, щоб царювати над усім. В останніх своїх словах заявив 
Ісус своє право царя й дав свої вказівки для апостолів що Він цар: “Вся 
влада мені дана на небі й на землі. Ідіть і навчайте всі народи...” . При смерті 
вся природа задрижала й скали порозпадалися, мертві повставали з гробів. 
Його воскресіння було тріюмфом Його Царства.

В листі до Колосян, Святий Павло потверджує все те, що в Матея 
говориться про Христове Царство, через якого все було створене й він 
прийшов на світ витягнути людство з темноти гріха й запровадити мир та 
злучити все в одне, небесне й земне.

A linha central do Evangelho de Mateus é mostrar que Jesus de Nazaré é o 
Rei-Messias das profecias hebraicas. Mateus escreveu para os judeus, visando 
responder às suas indagações sobre Jesus de Nazaré, que alegava ser o Messias 
de Israel. O Reino dos Céus é o assunto central de boa parte do Evangelho. Em 
Mateus, vê-se nos primeiros capítulos o Rei dos judeus e, por fim o Rei soberano 
nos céus e na terra, enviando Seus embaixadores a todas as nações para exigir

sua sujeição e adoração. A ênfase especial de Mateus é sobre o fato de Jesus ser 
o Messias vaticinado pelos profetas do Antigo Testamento, por ele citado repeti
damente. Tão frequente ocorre a expressão “Reino dos Céus” , que este Evange
lho é comumente chamado “Evangelho do Reino”, e tem um estilo narrativo, 
especialmente adaptado aos judeus, mostra que Jesus é o Rei e Messias das 
profecias hebraicas. No primeiro capítulo da sua obra Mateus prova que Jesus 
nascera da linhagem real de Davi. No terceiro capítulo descreve-se o precursor do 
Rei, proclamando que o Reino está próximo. O Sermão da Montanha é realmente 
o programa desse Rei. Seus milagres são suas credenciais ( cap.8 e 9). Suas pará
bolas são intituladas “Os Mistérios do Reino” . Até fora do país Jesus foi chama
do “O Filho de Davi” . Declarou-se livre da obrigação de pagar tributos, sendo o 
Filho do Rei. Disse a Pilatos que realmente ele é “Rei, mas o seu reino não é deste 
mundo” . Entrou em Jerusalém como Rei. Predisse a Sua volta em glória no final 
dos séculos para reinar sobre tudo. Nas suas últimas palavras proclamou seu o 
direito de Rei e deu a Sua ordem real: “Toda a autoridade me foi dada no céu e na 
terra. Ide portanto, e ensinai...” Na ocasião de sua morte, fenderam-se as rochas, 
a terra tremeu e mortos saíram dos túmulos. A sua ressurreição foi com poder 
majestoso, acentuado por terremoto e grande terror entre os guardas.

São Paulo, na carta aos Colossenses, confirma essa verdade, dando ênfase no 
reinado de Jesus Cristo por quem tudo foi criado, que ele veio para tirar a huma
nidade da escuridão do pecado a fim de instituir a paz de tudo, do céu e da terra.
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ГЛАВА УГКЦ: «МОЛОДЬ НЕ С ПРОБЛЕМОЮ: ВОНА ПРОСТО ПОТРЕБУЄ 

ВІДПОВІДЕЙ НА СКЛАДНІ ЗАПИТАННЯ»

На це Глава УГКЦ зазначив, що є різна статистика щодо кількості 
практикуючих віруючих молодих людей в Україні. «Але кожна молода 
людина шукає досконалості, вічності, вічної любові й повноти життя. 
Молодь у нас є релігійною, але, можливо, її релігійність, за нашими 
категоріями мислення, є нетрадиційною. Людина шукає Бога, шукає в Ньому 
відповіді на запитання, будує свої стосунки з Богом не так, як, скажімо, її 
бабуся, дідусь, мама чи тато. Дуже часто молодь не знає наших традиційних 
молитов, але спілкується з Ним по-своєму», -  вважає Блаженніший 
Святослав.

Молодь, за словами Предстоятеля, часто не вміє виявляти свою 
релігійність, але вона, навіть у спілкуванні з Богом, є спонтанною. Проте це 
не означає, що релігійне життя молоді
є менш інтенсивне. Навпаки, вона 
живе інтенсивним життям, учиться, 
працює... Життя молодої людини є 
більш інтенсивне, ніж, можливо, в 
інших вікових категоріях.

«Навіть ті молоді люди, які 
називають себе атеїстами, теж на це 
відповідають по-релігійному. Тому що 
заперечення існування Бога -  це в 
непрямий спосіб доведення від 
протилежного того, що все-таки якась 
істота, яку ми називаємо Богом, є 
предметом мого зацікавлення, мого 
пошуку, а може, і відхилення», -  
сказав Глава УГКЦ.

«Часто молоді хлопці і дівчата 
починають віддалятися від релігійних 
спільнот при парафії. Та це не означає, 
що вони перестали жити релігійним 
життям. Це означає, що в них почався 
новий етап цього релігійного життя. 
Часом молодь може ставити дуже 
прикрі, незручні запитання, але не 
тому, що вона є погана, а тому, що 
очікує серйозних відповідей», -  сказав 
гість програми.

«У будь-якому разі молодь 
потребує, зокрема від Церкви, чітких 
моральних орієнтирів, які б могли 
бути дороговказами для щоденних 
життєвих рішень, що їх людина 
молодого віку вчиться приймати сама і 
бере на себе за них особисту 
відповідальність», -  вважає 
Блаженніший Святослав. 
Департамент інформації УГКЦ
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Смерть -  благородна чи ворожа 
для людства?

З  нагоди задушного дня в Бразилії - 2-го листопада, прочитайте, дорогі 
читачі дещо про смерть.

Воно дуже дивно, що люди малюють смерть як сухий кістяк з косою в 
кістяних руках, зі загрожуючим поглядом і з посміхливою насмішкою в зубах! 
Таке поняття про смерть є несправедливе, це ніщо інше як людська гордість, яка 
думає, що цілий світ належить до неї і що смерть приходить, щоб все те від 
людини відбирати. Коли розумно подумаємо, смерть не така якою її малюють. 
Вона гарна й добра й благородна. Вона виконує святу місію і приходить, щоб 
попросити людину бути чемною і вступитися з цієї землі та залишити своє місце 
для інших, які приходять і хочуть також тут на землі якогось місця, щоб опісля 
також відпустити своє місце наступним.

Мільйони й більйони людей вже залишили своє земське крісло інтим ! Не 
жалуймо й ми нашого місця! Відпустімо його іншим без обурення і без нарікань!

Боїмося смерти, втікаємо від неї, боронимося, бо це природний інстинкт 
боронитися від того, що болить і нам незнане. Але коли поважно застановимося 
і візьмемо справу на розум, зрозуміємо, що смерть це не щось негарне, 
відражаюче, вона в дійсності є гарна й услужна. Негарні є болі через які людина 
переживає у зустрічі зі смертю. Але перейшовши ті болі, смерть, найперше, 
показує всі добрі сторінки померлого, який стає центром уваги друзів, сусідів і 
рідних, які почувши, що вона прийшла, йдуть її привітати перед неживим тілом. 
Вона стає центром розмов протягом одного дня і однієї ночі. Вона виявляє всі 
добрі діла, сотки, а то й тисячі гарних прикмет покійного, його добрі вчинки, 
гарні слова, все, що було гарне й добре в людині за її життя, перед нею 
виявляється. Ніколи про людину так добре не згадують як тоді коли вона в 
обіймах смерти. Всі її шанують і перед нею все поводження присутніх спокійне, 
тихе, поважне, нема жартів ані пустих промов, а л и те добрі спогади. Вона 
неначе те світло, що в ночі нараз засвітило й показало все, чим покійний був за 
життя, що доброго робив, які слова говорив, що залишає на землі після свого 
переходу. Ніколи так гарно про людину не будуть говорити як тоді коли смерть 
її візьме в свої обійми. Смерть стає в обороні небіщика й не дозволяє зневажати, 
а всіх примушує його шанувати.

Смерть є гарна й добра, бо вона робить велике доброчинне діло для людства. 
Вона приходить до людини й просить її залишити для інших те місце, що досі 
займала. Бо ніяка людина не може собі засвоїти місця на цій землі й до нього так 
прив’язатися, щоб ніхто того місця не зайняв. Нові люди також мають право 
жити на цій землі й їм муситься відступити наше місце, яке було нам позичене до 
часу. І тут якраз смерть показує свою доброчинну місію і хоч комусь не 
хочеться, вона чемно, часами в якійсь аварії, а найчастіше через старість і 
слабість повідомляє, що треба збиратися до відходу з цієї землі й залишати своє 
місце, і вкінці примушує залишити цю землю для інших, які також мають право 
тут жити. В цьому смерть це велика вчителька чемности й доброти супроти 
нових поколінь, які надходять на місце відходячих.

Смерть ще гарна й доброчинна, бо примушує людину признати велику 
правду, що нічого на цій землі до неї не належить. Часто люди забагато 
прив’язуються до місця, до якогось дому, до грошей, до різних земських дібр і 
думають, що вони повні власники того всього. Але коли розум людини не 
переконує, що все земське тільки позичене для неї, тоді приходить смерть і 
забирає від неї все, що вона уважала за свою власність. Відбирає дім й все, що в 
тому домі вона посідала, позбавляє всяких урядів, забирає від неї рідню, друзів і 
все, все, та залишає її самою, без нічого, навіть тіло яке вона кохала, вимивала, 
малювала, годувала й панувала відбирає і наказує друзям віддати його для землі, 
бо воно зі землі взяте й до землі належить. І так, коли людина сама не хотіла 
відрікатися всього земського, смерть її до того чемно й легенько змушує. І 
вкінці, людина, завдяки смерти, залишається сама, самісінька, щоб стати перед 
Богом. Коли не хотіла признати, що вона належить до Бога, смерть, як Божий 
ангел, до того її примушує.

Все сказане показує, що смерть не є ворог для людини, а велика добродійка, 
непомильна й розумна вчителька, помічниця у відреченні від того всього, що не 
може вічно належати до неї.

Дивно воно є, що люди, які думають, що вони є панами самих себе і цілого 
світу, задумали змалювати смерть як ворога людини, як сухий і застрашаючий 
кістяк. В дійсності це несправедливо так спотворювати незлобну смерть. Багато 
краще було би її представляти як гарну царівну, як доброго ангела, який 
приходить до кожного живучого на землі, щоб йому показати чим він в дійсності 
є і щоб легенько, делікатно відібрати від нього, як добра мама відбирає від 
впертої дитини те, до чого вона прив’язалася і відлучити її від всього земського 
та запровадити до небесних помешкань...

Виконуй дальше, добра й ласкава смерте, твоє гарне й святе завдання на цій 
землі! Хоч люди на тебе нарікають і будуть нарікати, ми знаємо, що ти 
виконуєш твоє завдання для добра світу й для добра цілого людства!
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Uma palavra amiga para refletir
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM

Amor sem Ilusão

Conta-se nas histórias antigas, que um jovem caminhava pelas montanhas 
nevadas da velha índia, absorvido em profundos questionamentos sobre o amor, 
sem poder solucionar suas ansiedades. Ao longo do caminho, à sua frente, perce
beu que vinha em sua direção um velho sábio.

E porque se demorasse em seus pensamentos sem encontrar uma resposta que 
lhe aquietasse a alma, resolveu pedir ao sábio que o ajudasse. Aproximou-se e 
falou com verdadeiro interesse:

— Senhor, desejo encontrar minha amada e construir com ela uma família 
com bases no verdadeiro amor. Todavia, sempre que me vem à mente uma jovem 
bela e graciosa e eu a olho com atenção, em meus pensamentos ela vai se transfor
mando rapidamente. Seus cabelos tomam-se alvos como a neve, sua pele rósea e 
firme fica pálida e se enche de profundos vincos. Seu olhar vivaz perde o brilho e 
parece perder-se no infinito. Sua forma física se modifica acentuadamente e eu me 
apavoro. Desejo saber, meu sábio, como é que o amor poderá ser etemo, como 
falam os poetas?

Nesse mesmo instante aproxima-se de ambos uma jovem envolta em luto, 
trazendo no rosto expressões de profunda dor. Dirige-se ao sábio e lhe fala com 
voz embargada:

— Acabo de enterrar o corpo de meu pai que morreu antes de completar 50 
anos. Sofro porque nunca poderei ver sua cabeça branca aureolada de conheci
mentos. Seu rosto marcado pelas rugas da experiência, nem seu olhar amadureci
do pelas lições da vida. Sofro porque não poderei mais ouvir suas histórias sábias 
nem contemplar seu sorriso de ternura. Não verei suas mãos enrugadas tomando 
as minhas com profundo afeto.

Nesse momento o sábio dirigiu-se ao jovem e lhe falou com serenidade:
— Você percebe agora as nuanças do amor sem ilusões, meu jovem? O amor 

verdadeiro é etemo porque não se apega ao corpo físico, mas se afeiçoa ao ser 
imortal que o habita temporariamente. É nesses sentimentos sem ilusões nem 
fantasias que reside o verdadeiro e etemo amor.

A lição do velho sábio é de grande valia para todos nós que buscamos as bele
zas da forma física sem observar as grandezas da alma imortal. O sentimento que 
valoriza somente as aparências exteriores não é amor, é paixão ilusória. O amor 
verdadeiro observa, além da roupagem física que se desgasta e morre, a alma que 
se aperfeiçoa e a deixa quando chega a hora, para prosseguir vivendo e amando, 
tanto quanto o permita o seu coração imortal. Pense nisso!

As flores, por mais belas que sejam, um dia murcham e morrem... Mas o seu 
perfume permanece no ar e no olfato daqueles que o souberam guardar em frascos 
adequados.

O corpo humano, por mais belo e cheio de vida que seja, um dia envelhece e 
morre. Mas as virtudes do espírito que dele se liberta continuam vivas nos senti
mentos daqueles que as souberam apreciar e preservar, no frasco do coração.
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РОЗДУМ УВАННЯ НА РІЗН І ТЕМ И Ж ИТТЯ
О. Блевтерій Дмитрів, ЧСВВ

ЧИМ Є ДЛЯ ТЕБЕ НЕДІЛІ Й СВЯТА?

Перші дві Заповіді Церковні обов’язують всіх християн святкувати неділі й 
свята і брати живу участь на Службі Божій.

Господь Бог в шести днях сотворив світ і різні живі й мертві як створіння: 
зорі,сонце, різного роду планети, місяць, землю, а на її поверхні гори, долини й моря. 
Крім тих неживих створінь, сотворив й обдарував землю живими істотами і між 
інтими створив людину.

Всі ті небесні тіла одержали закони, щоб вселенна їх стисло заховувала, бо вони 
не міняються. Від самого створення і посьогодні все доцільно і гармонійно 
зберігається.

Земля і все на ній існуюче також підлягає законам. Людина підпадає природним 
законам, і мусить їх заховувати для підримки власного життя.. До тих природніх 
законів Господь Бог додав через Мойсея Десять Заповідей. Крім тих заповідей 
також є закони держави й Церкви.

Коли всі ті закони людина вповні зберігає і ними послуговується тоді панує 
гармонійне, мирне життя серед цілого людства. Противно діється, коли не оцінює і 
їх переступає, повстає хаос, який приносить велику руїну для неї особисто, для 
спільноти, держави й цілого людства.

При сотворені світу Бог послужився шістьма днями, а на день сьомий 
“відпочив”. Шість день Бог призначив нам працювати на підтримку життя, а на 
сьомий день відпочити й Йому хвалу й подяку скласти, а для душі небесні блага 
збирати. Цей Божий наказ багатьом тяжко заховати.

Для жидів Бог приказав, що суботи збиратися по синагогах на Богопочитання. 
Для дорослих був обов’язок:Тричі на рік святкувати празники на Божу честь - 
Пасхи, П’ятдесятниці і на празник Кучок появитися на Богослуження до 
Єрусалимського Храму. Знаємо з Євангелії, що Пресвята Родина разом з 
дванадцятьлітним Ісусом відбули такий припис, і що року його зберігали. Ціль було, 
щоб жидівський народ приносив подяку Богу за блага для народу як за засів, 
збирання перших плодів, і, щоб зложив в храмі свою жертву.

Ми християни святкуємо неділю, як сьомий день відпочинку й Богопочитання, 
тому, що Ісус Христос воскрес в неділю, і сам себе приніс у жертву на відкуплення 
людського роду. Зате маємо святий обов’язок брати живу участь на Новозавітній 
Безкровній Жертві де сам Ісус Христос себе жертвує на кожній Службі Божій.

Служба Божа це найвищий культ Богопочитання, бо на кожній Службі Божій 
Ісус повторяє безкровну жертву за всіх нас перед своїм Отцем Небесним, і коли 
беремо живу участь тим самим почитаємо Бога, як нашого найлюбішого батька, 
який пожертвував свого власного Сина, щоб відкупити людство, і всі ті, що 
проведуть в Бозі добре й святе життя могти по своїй смерті утішатися в Його 
Царстві.

У чому полягає неділя для християнина? В першій мірі це день святий, який має 
на цілі нас освятити. Неділею Ісус Христос завершив діло відкуплення людського 
роду й освятив цей день усім на освячення. У неділю за світанку Святий Дух зійшов 
на Апостолів відкриваючи їм уми, скріпив і просвітив усіх на євангелізацію.

Ті події, що відбулися неділями закликають нас християн до зустрічі з Ісусом 
Христом Спаситилем на Його безкровну жертву і злуку разом з ним віддати 
прославу, подяку й заслати свої просьби до Отця Небесного. Без Служби Божої 
нема правдивої неділі для християнина. Перші християни називали неділю днем 
сонця. Не відносилися до сонця матеріального, але духовного, яке мало на цілі 
просвічувати душу кожного християнина. Святий Юстин порівнював неділю до 
сонця з двох причин: По перше, що пригадує нам створення світла на землі, по друге, 
що пригадує нам воскресіння Ісуса Христа, яке просвітило темряву гріха й 
прояснило дорогу до вічного життя.

Наша людська особа складається з двох елементів: душі й тіла. Шість день Бог 
призначив працювати для тіла, щоб його вбрати, накормити й стерегти від всякого 
лиха. Сьомий день для християн став неділею призначений працювати для душі, і на 
її вічний добробут, який потребуватиме душа коли залишить тіло.

Тижневе життя не одну душу пригноблює спокусами, упадками, смутками, і 
нераз спроневіренням, тому, щоб могти відзискати душений мир і задоволення 
потрібно святкувати неліді й свята беручи живу участь на Службах Божих 
побільшувати віру й набувати сили для душі через щиру сповідь і Святе Причастя. 
Ісус Христос, що є світлом знову приверне мир й світло для душі. Щоб могти 
встоятися проти усіх тижневих упадків, недоліків і різних переживань конечно 
послуговуватися середниками, які Ісус Христос утановив і для нас залишив.

Кожна недільна Служба Божа для християнина вартує більше, як тисяча по 
смерти, як це навчав Святий Вінкентій ди Павла. Як любо й мило неділями учащати 
на Служби Божі і цією духовною радістю, душевним миром наповнити серце й душу 
силою з висоти, щоб дальше могти боротися за вічне спасіння.

Коли б люди брали більше до уваги підтримувати власну душу в ласці Божій 
через Тайну Сповіді й Євхаристії, яка відбувається на кожній Службі Божій, 
напевно було б менше хворих на тілі по домах і шпиталях. Душевний мир родиться 
зі здорової душі. Тіло є відбиткою здорової чи хворої душі. Коли душа не 
знаходиться в ласці Божій, а через упадки, провини й гріхи стає хворою тоді різні 
хвороби мають вступ до тіла й воно стає жертвою хворіб, болів і терпінь.

Добрий і ревний християнин все може перемогти, уживаючи середники, що 
ними є: Служби Божі, Сповіді, Святі Причастя, любов до ближнього, щоденні 
молитви, добрі діла й повна злука з Богом.

Нехай кожна неділя для всіх нас буде днем Господнім і днем нашої душі!. Як 
олень спраглий спішить до джерела заспокоїти спрагу, так християнин мусить 
спішити до престолу Жертви, щоб накормити й напоїти свою душу самим Ісусом 
Христом, тобто, Пресвятою Євхаристією.

Anjos e ecologia: XIV Simpósio sobre os anjos
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Neste ano, а XIV edição do Simpósio sobre os Anjos, teve como tema "Os 
anjos e a ecologia, o ensinamento de Santa Hildegarda de Bingen“ . A monja 
beneditina do século ХП que se dedicou à natureza e à ecologia.

O Simpósio sobre os Anjos tem como objetivo "dar um maior impulso ao 
culto de São Miguel Arcanjo e dos Anjos” , segundo o padre Wladimiro Bogoni, 
pároco da igreja de São José al Trionfale de Roma, que organiza o evento. Estes 
encontros de estudos sobre os anjos iniciaram em Salemo, no sul da Itália a partir 
da ideia do sacerdote Marcello Stanzione.

Protagonista do Simpósio: Santa Hildegarda de Bingen
“Os anjos e a ecologia, o ensinamento de Santa Hildegarda de Bingen” , este 

é o título Simpósio deste ano. Hildegarda era uma monja beneditina do século 
XII, canonizada e proclamada doutora da Igreja em 2012, pelo Papa Bento XVI 
e que hoje toma-se protagonista desta manifestação. Padre Bogoni explica: 
“Seus pensamentos são muito adequados para os nossos dias, pois fala-se muito 
de natureza e ecologia. Hildegarda conseguirá nos dar o dom de olharmos todos 
juntos para o tema da natureza, que dela nasceu pelo seu profundo conhecimento 
do espírito de Deus” .

A natureza como dom de Deus
Este Simpósio procura aproximar o tema da ecologia com as figuras dos 

anjos. “Assim como a ecologia nos ensina a usar e não abusar da natureza, na 
doutrina dos anjos aprendemos que nem todas as coisas estão à nossa disposi
ção” . “A natureza -  diz padre Bogoni -  é o primeiro dom de Deus ao homem, e 
hoje vivemos olhando para baixo, para as coisas terrenas, ao invés de levantar
mos a cabeça e dirigir o nosso olhar para o céu, porque é dali que provém a nossa 
salvação, daquele mundo invisível que se dobra sobre o nosso mundo visível” .

A programação do Simpósio
A intensa programação começou no sábado (29/09) com o ato de consagra

ção a São Miguel, guiado pelo padre Bogoni e a inauguração da mostra “As asas 
dos anjos” . Em seguida começaram as apresentações de vários trabalhos com os 
temas: “Os anjos na criação. As visões de Santa Hildegarda” (do padre Marcello 
Stanzione); “Anjos, plantas e flores na farmacêutica de Santa Hildegarda (Elisa 
Giorgio); Iconografia dos Anjos e flora e fauna (Antonio Adinolfi) enfim um 
debate guiado por Grazia Franciscato sobre “O anjo visto por um ecologista” . O 
Simpósio concluiu-se com uma Santa Missa.
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ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE ELTON ESTEFANO WONSIK, OSBM

No dia 14 de outubro, deste ano, na igreja Santíssima Trindade em Campo 
Mourão, o diácono Elton Estefano Wonsik recebeu a ordenação sacerdotal pela 
imposição das mãos do Bispo Eparca da Eparquia Imaculada Virgem Maria, 
Dom Meron Mazur, OSBM. Concelebraram na Divina Liturgia vinte sacerdotes. 
A Liturgia foi cantata pelo coral da paróquia São Josafat de Prudentópolis.

O padre Elton Estefano Wonsik, adotou como nome religioso somente o 
segundo nome, passando a ser chamado Pe. Estefano Wonsik. Nasceu aos 09 de 
abril em 1988 na cidade de Araruna -  Paraná -  Brasil. Filho de Estanislau 
Wonsik (in memória) e de Adélia Kulcheski Wonsik. Tem três irmãs: Elisângela, 
Ester e Esteia Flávia.

Pe. Estefano cursou seus estudos primários na escola “29 de novembro” na 
cidade de Araruna -  PR, os estudos médios na escola “Princesa Isabel” em 
Araruna - PR. Aos 16 de fevereiro 2006 ingressou na Ordem de São Basílio 
Magno na cidade de Ivai -  Paraná. Aos 30 de janeiro de 2008 emitiu votos 
temporários. Entre os anos de 2008 a 2010 cursou filosofia na Faculdade São 
Basílio Magno (FASBAM) Curitiba, e entre os anos de 2011 a 2003 cursou 
Teologia no Centro de Estudos Basilianos em Bryukhovychi - Ucrânia. Em 21 
de julho de 2013 emitiu os votos solenes na Ordem de São Basílio Magno em 
Zhovkva -  Ucrânia e aos 09 de janeiro de 2014 foi ordenado diácono pelo bispo 
Miguel Koltun na cidade de Chervonohrad, Ucrânia. Retomou ao Brasil em

2014. Trabalhou na pastoral em Iracema - Santa Catarina, e em 2015 foi transfe
rido para Prudentópolis - PR, onde se dedicou ao trabalho pastoral na paróquia 
de São Josafat, ajudando os sacerdotes nas comunidades da paróquia. Como 
principal função foi o ensino de cantos litúrgicos e a colaboração na coordenação 
da Congregação Mariana da Paróquia São Josafat. Também ensinou cantos litúr
gicos em algumas comunidades do interior de Pmdentópolis e exerceu a função 
de diácono em celebrações Pontificais dos bispos Dom Meron Mazur, OSBM e 
Dom Volodemer Koubetch, OSBM. Colabora na redação da revista Missionar e 
no periódico bimestral Jornal Prácia.

Pe. Estefano celebrou sua primeira Divina Liturgia solene no domingo 21 de 
outubro, na igreja dos Santos Apóstolos Pedro e Paulo na colônia UPÁ, municí
pio de Araruna - PR com a concelebração de sacerdotes basilianos. A Divina 
Liturgia foi cantada pelo coral dos Jovens Marianos da Paróquia São Josafat 
Pmdentópolis, sob a regência do Ir. Jonas Chupei, OSBM e coordenação da Ir. 
Cláudia Derhun, SMI.



H istória do M ovimento Eucarístico Juvenil MEJ
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A história da Cruzada 
Eucarística começa a 3 de 
dezembro de 1844, festa de S.
Francisco Xavier, na casa de 
formação de estudantes jesuí
tas, em Vals-pres-le-Puy, 
naFrança. O Padre Gautrelet 
sj, diretor espiritual dos estu
dantes, faz-lhes uma conferên
cia, incentivando-os para esta
rem mais motivados pela ideia 
de missões em outros conti
nentes. Nesse mesmo dia, 
comentando a aventura 
missionária de S. Francisco 
Xavier, durante a homilia na 
Missa da sua festa, espontane
amente entusiasma os jovens 
estudantes mostrando-lhes 
como uma vida inteiramente consagrada aos estudos podia atingir uma conside
rável eficácia apostólica: “Se cada um de vós embebesse o seu trabalho com um 
espírito de oração e oferecimento, se muitos, na comunidade, fizessem o mesmo, 
isso provocaria uma convergência de forças capaz de mover montanhas!” . “Sede 
agora missionários pela oração, pelo oferecimento da vida quotidiana. A vossa 
missão é aqui, nos estudos e nas coisas simples de cada dia. Fazendo-o com 
disponibilidade à vontade de Deus, já  sois apóstolos que ajudam toda a Igreja. 
Rezai pelos homens que amanhã encontrareis” -  disse-lhes. O Padre Gautrelet 
propõe-lhes um conjunto de coisas simples que os ajudam a dar sentido ao que 
eles já  vivem ao serviço da missão de Cristo, ao mesmo tempo que vão aprofun
dando neles a disponibilidade apostólica. O trabalho de cada dia é o primeiro 
apostolado, graças ao oferecimento quotidiano do que vivem. Este modo de ver 
a oração pela missão, a Missa, a oferenda sacramental de Cristo, tomar-se-á o 
centro do dia e o dia, uma Missa prolongada. Aquilo que, desde então, se 
chamou “o Apostolado da Oração” vai propagar-se em todo o mundo. Em 1849, 
o Apostolado da Oração é reconhecido pelo Papa Pio IX e, em 1890, Leão ХІП 
confia-lhe as suas intenções mensais de oração. É neste contexto que, em 1865, 
as primeiras crianças entram neste grande movimento de oração. Formam uma 
espécie de “exército do Papa” e alguns chamam-lhes “Cruzados” . O Apostolado 
da Oração atinge rapidamente as cem mil crianças, em todo o mundo, entre as 
quais Teresa de Lisieux, inscrita aos 1 2 . 0  AO tem como finalidade unir-se aos 
pensamentos de Jesus (“a verdadeira devoção ao Sagrado Coração”) e rezar 
pelas intenções do Papa. A partir de 1910, na sequência dos novos decretos do 
Papa Pio X, o AO procura favorecer a comunhão das crianças e convida-as a 
interceder pela paz durante a guerra europeia e, depois, mundial. Em 1914, no 
Congresso Eucarístico Internacional, em Lourdes, faz um apelo a “uma grande 
liga eucarística dos pequenos que suscitará, a começar na infância, um movi
mento geral para a Hóstia” . Animados pelo Congresso Eucarístico, alguns 
grupos organizam-se. Fala-se de “Ligas Eucarísticas” e de “cruzadas de oração 
infantil” . Alguns desses grupos vinculam-se ao Apostolado da Oração. No ano 
de 1915, na França, teve a origem a “Cruzada Eucarística” enquanto tal. E pouco 
a pouco, vai-se inserindo no Apostolado da Oração e toma-se a secção das crian
ças dos 6 aos 14 anos. Cujo lema lema é “Reza, comunga, luta e conquista” e, 
mais tarde, “Reza, comunga, sacrifica-te, sê apóstolo” . Em 1933, cerca de um 
milhão de crianças (7-12 anos), em França, na Bélgica, no Burundi, em Mada- 
gáscar, etc., fazem parte da Cruzada. Pio XI considera-a “a escola primária da 
Ação Católica”. Em 1945, são criadas duas novas secções, para os maiores de 12 
anos: os “Cavaleiros de Cristo” e os “Mensageiros de Cristo” . Nos anos seguin
tes, esta nova proposta pastoral propaga-se a numerosos países. Vários bispos 
adotam a Cruzada Eucarística como movimento oficial de formação da juventu
de e confiam-na a capelães diocesanos ou nacionais. A Cmzada fica sempre sob 
a responsabilidade do Padre Geral da Companhia de Jesus (Jesuítas), encarrega
do pelo Papa de orientar o AO. A Cmzada Eucarística toma-se MEJ Em 1960, 
por ocasião do 50° aniversário do Decreto de Pio XI sobre a comunhão frequen
te, diante de mais de 3200 delegados do Movimento, o Papa João ХХІП não 
pronuncia a palavra “cmzada”, mas utiliza a expressão “movimento eucarísti
co” . Em 1962 é oficialmente reconhecida a designação “Movimento Eucarístico 
Juvenil” (MEJ) pela Assembléia de cardeais e bispos de França. Em 1963, foi 
realizado o primeiro acampamento nacional em Font-Sainte (Cantai), durante o 
qual foi anunciada a nova secção “Jovens testemunhas de Cristo” (JTC), com as

características específicas da 
eucaristia quotidiana, a oração 
pessoal em contato com a 
natureza e, à noite, a revisão 
do dia, em grupo. A partir de 
1969, foi levado por diante, 
em França, um significativo 
trabalho pedagógico, do qual 
beneficiaram vários países. 
Em 2006 tem lugar, em Roma, 
o primeiro encontro mundial 
do MEJ. Os diretores nacio
nais e capelães de quatro 
países (Chile, França, Itália e 
Madagáscar) rezam, põem em 
comum as suas experiências e 
põem por escrito as caracterís
ticas comuns ao Movimento 
nos vários países. No secreta

riado internacional, em Roma, estão registados 26 países nos quais o MEJ está 
presente. Em 2008. O MEJ está presente em 54 países, representando um milhão 
de membros, nos cinco continentes. Em agosto de 2011, o MEJ internacional 
participa nas Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), em Madrid. Uma “Feira de 
talentos” , que reúne mais de 700 pessoas, dá visibilidade à riqueza das diferentes 
culturas do MEJ. Em setembro de 2012, tem lugar em Buenos Aires o primeiro 
Congresso Internacional do MEJ. Em julho de 2013, o MEJ internacional parti
cipa nas JMJ do Rio de Janeiro.

Quando as irmãs de Santa 
Teresa de Lisieux a admoesta
ram por deixar a enfermaria, 
numa altura em que estava 
muito doente, ela respondeu- 
lhes: “Eu estou a caminhar por 
um missionário”. Este modo de 
rezar no Apostolado da Oração, 
que ela interiorizou desde 
muito jovem, conduziu-a ao 
caminho da santidade e a ser 
reconhecida, posteriormente, 
como padroeira das missões, com São Francisco Xavier.

O Movimento Eucarístico Juvenil na Igreja do rito católico ucraniano existe 
mais de cem anos. Os missionários basilianos e diocesanos trataram de enqua
drar os adolescentes ao Apostolado da Oração já  nos inícios da sua missão entre 
os imigrantes ucranianos, no início do século XX, nos Estado do Paraná e Santa 
Catarina onde concentrou-se a imigração ucraniana e onde o Apostolado da 
Oração também para jovens e crianças teve grande aceitação. Nos inícios o 
movimento levava o nome de Cruzada Eucarística e a partir dos anos 60 adotou 
o nome usado pelo papa S. João XXIII. O MEJ hoje existe praticamente em 
todas as paróquias do Rito ucraniano católico. Todos os anos realiza encontro 
das crianças que inicialmente reunia as crianças de todas as localidades do 
Paraná e S. Catarina e ultimamente os encontros realizam-se em diversas regiões 
da Metropolia de S. João Batista e da Eparquia da Imaculada Virgem Maria .

O encontro deste ano na região de Prudentópolis aconteceu no dia 21 de 
outubro em Tijuco Preto reunindo centenas de crianças da região.

Novos membro do MEJ de Barra Bonita. Recepção aconteceu no dia 7 de 
outubro.



МОЛОДИМ
ЧИТАЧАМ

Життя і смерть
(українська народна казка)

Оженився молодюк, почав ґаздувати. Побудував собі 
хатину, посадив садок. Народилося в сім'ї двоє діточок -  
дівчинка і хлопчик. Жилося людям добре.

Та одного разу хлопчик захворів. Сидить коло нього 
батько, і мати, і сестричка. Хлопчик перевертається з 
боку на бік від болю, а вони зарадити не всилі.

Батько вже не може дивитися на муки своєї дитини.
Вийшов надвір, ходить по садку. І бачить, хтось до нього 
наближається.

-  Хто ти? -  питає чоловік.
-  Не впізнаєш? Я -  Смерть. Маю забрати твого сина!
Чоловік почав просити:
-  Ой, не бери сина! Візьми радше мене! За моїми плечима, небого, вже 

немала дорога, а йому ще треба йти. Перед ним -  усе життя.
Простягнула Смерть кістляві руки і каже:
- Н у ,  ходи!
Та чоловік одразу почув, як б'ється його серце, як кров тече у тілі. І подумав, 

що він, правду кажучи, ще в таких літах, коли жити хочеться. Оглянувся довкола 
-  на хату, на сад. За садом видно гори... А Смерть держить простягнуті руки, 
хоче його взяти! Пошкодував чоловік віддати життя за малого сина. Почув, як 
кінь заіржав у стайні, як пес загавкав на прив'язі. І так йому зробилося тяжко! А 
Смерть уже й квапить:

-  Ну, чого стоїш?
-  Я ще не готовий, -  відповів чоловік і зник у своїй хаті. Але тепер уже не 

смів поглянути синові у вічі. Сів до столу, тяжко схилив голову й мовчить.
Вийшла надвір сестричка. Побачила, що хтось у саду стоїть і чекає. Коли 

дівчинка підійшла, Смерть до неї каже:
-  Не бійся мене. Я маю забрати твого братика.
Дівчинка теж почала просити:
-  Не забирай братика, забери мене! Я його люблю більше, як саму себе.
-  Раз так, ходи зі мною! -  і Смерть простягнула свої довгі руки.
Та дівчині привиділося, що зорі на небі ніколи ще так ясно не світили. 

Почула, як за садом шумить потічок... І подумала собі: «Моє життя тільки 
починається. А воно таке красне! Брат менший -  знає мало. Йому не так шкода 
помирати...»

Дівчина без слова утекла до хати.
А над ранок надвір вийшла мати. Не бачила довкола нічого, бо очі заливалися 

сльозами. Та до неї озвалася Смерть:
-  Я прийшла забрати твого сина.
Мати попросила:
-  Забери мене. Тільки попрощаюся із сином -  і прийду.
-  Я тебе чекаю! -  промовила Смерть.
Мати вернулася до хати і мовчки довго-довго дивилася на сина. Та подумала, 

що хлопчик залишиться живим, і так легко стало їй на серці... Вона була готова 
піти зі смертю, а лише, щоб синочок був живий. Скоро попращалася зі всіма в 
хаті й вийшла надвір, дивиться: де Смерть? А довкола нікого не видно. Тільки на 
дорозі хтось дибає геть.

-  Чекай! -  гукнула мати. Та її смерть не чула.
Мати знову забігла до хати. Бачить -  син усміхнений, здоровий.
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Засмійся
Короткі поради й пригоди...
Коли їдеш на вакації, найперше передумай скільки одягу треба взяти й 

потім скільки гроша. Після того, візьми половину менше одягу й вдвічі 
більше гроша....

Подруги розмовляють про свого сина, який вже десять літ закоханий в 
сусідній дівчині. Дружина питається чоловіка:

-  Чому наш син і його дівчина залюблені, але не одружуються?
- Справа така: вона не хоче дружитися коли він п ’яний, а він не хоче 

коли тверезий...

Жінка потихенько шепче до окуліста, 
який збирається бадати очі її чоловіка:

- Пане докторе, не приписуйте добрих 
окулярів для мого чоловіка, бо ми вже 
двадцять літ добре живемо й він каже, що 
я гарна.
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Ой, дорогі читачі

Виділисьмо і чулисьмо всяке на тій політиці й вогорилисьмо з іншими 
про таке й сяке, кинь ґаня і кинь перде, кинь вай робар менос и кинь маіс. 
Але о майє жи ми могли сінавчити в тій політиці, жи пропаґанда політика 
то ном é нада майє як поркарія, сужийра, міскінєз, синьверґоніси. Кандідато 
пра ґаняр, щоб потім красти, то виглядає жи для него ном тинь морал, ном 
тинь карідаде, ном тинь реґрас де онестідаде. Брешут одні на других аж 
сікурит, видумуют всяке ум контра оутро, вишпируют койзас жи сістало 
тому десять або більше літ і тим хочут виграти елейсони і ном пермітір щоб 
виграв єнший, його адверсаріо. Чому так сідерти? Ном сий. Не вірую, що 
так сідрут на депутадів і на всяких єнших пра трабаляр про бинь до Бразіл. 
Сімплезминти можна синь мидо сказати, що це бріґа пило дінєйро. Може 
бути жи один другий хоче трабаляр пра бинь до пово, але а майор майорія 
то сімплезминти бріґа пило подир а іссо сіґніфіка, бріґа пор дінєйро. Тода 
імпресом жи сістає так як коли кинути кістку псам, то вони сікидают на неї, 
жеруться, гаркают, щоб з ’їсти або погризти собі трохи тої кістки.А о майє 
фийо це, що кандидат вже був депутадом два або й три рази і ніц не зробив, 
а тепер кричит, що вай резолрвир тодос ос проблимас до Бразіл. На мою 
думку, політика то койза саґрада, але її перетворили в брехуліґію або в 
ментіроложія, а велика більшість політиків це зґрая брехунів...

Ди тудо іссо мені приходить на думку таке: коли би було кількох 
мудрих кандидатів, то вони би робили пропаганду де сеґінте манийра: “Я є 
кандідато пра депутадо. Але крім мене тинь оутрос. Всі хочут бути вибрані 
й я тикже хотівим би. Але керо дізир, жи єнші також мересинь бути 
вибрані, але інфелізминти можут бути вибрані соминт алґумс. Єнші тикже 
добрі і напевні мают добру волю пра трбаляр пило Бразіл. Ви, дорогі 
елейтори, подумайте і вибирайте кого хочете. Коли дасьте мені ваш голос, 
то буду сістарати працювати про бинь до Бразіл і про бинь до пово. А коли 
би я був вибраний і мені сіневдало алкансар те жи обіцюю, то на другий раз 
не буду кандидатуватися і залишу місце другим які зможуть ліпше 
деземпиняр свій мандато. А моє бажання є таке; диськи будут вибрані 
найліпші, а ви будете десідір хто мереси. Коли уважаєте, жи єнші ліпші й 
ліпше приготовані, то вотуйте на них. Коли інші мають кращу програму, і 
коли думаєте жи вони те виконають то дайте голос на них... І так далі. Я  
думаю, що така була би чесна, файна пропаґанда і мені сіздає жи багато 
більше голосів такий кандидат дістане як той, що вибріхує всяке на єнших, 
обчорнює, видумує і кидає всяке багно на іншого кандидата. Ном тинь 
дувіда жи християнська чесність, любов до ближнього, пошана до себе 
самого, багато більше осягне як бруд, брехня, очорнення... Коли буде 
вибраний такий, жи єнших обліплює болотом, на них вибріхує всякй бруд, 
то як він буде сіпочувати там на асемблея перед іншими, що не вогорили 
нічого злого на єнших і добре вогорили про всіх кандидатів.... Але чи то ще 
існує в деяких хоч крихітка встиду, пра си енверґоняр того, що 
виговорював і кидав всяку сужийру на єнших?

Будьте здорові, веселі й щасливі, дорогі аміґи!

Ваш Юзьо ПТило

Життя навчає
Май відвагу 

залишитися позаду й 
передати іншим місце 
провадити й бути
лідерами. Прийде твій раз -  добре! А не прийде 
твій раз - друге добре! Ти завсіди будеш мати 
нагоду показати свою мудрість і  для того не 
потрібно бути якимось суперіором, 
префейтом, президентом чи чимось подібним! 
Найкраже це бути доброю і  мудрою людиною!


