Remetente - Return to:
Cx. P. 02- 84400-000 Prudentópolis - PR - BRASIL

РІК MMXX - ЧИСЛО 01 (6598)
Прудентополіс, 01-го - 31-го січня 2020 Б. року

Prudentópolis, 01 а 31 de janeiro de 2020

СМЕРТЬ - ЦЕ ОБІЙМИ З ГОСПОДОМ, ДО ЯКИХ ГОТУЄМОСЯ З НАДІЄЮ
«Небо і земля проминуть,
слова ж мої не проминуть». Ці
Христові слова, записані святим
Лукою, лягли в основу роздумів,
якими Папа Франциск поділився,
проповідуючи під час Святої
Меси в каплиці «Дому святої
Марти»
в
п’ятницю,
29
листопада 2019 р., звертаючи
увагу на смерть, як на момент,
коли Господь прийде забрати
нас, а тому каже нам бути
приготованими.
Людська немічність.- Отож,
все промине, але залишиться
Він.
Це,
за
словами
проповідника,
спонука
замислитися
над
хвилиною
кінця, тобто, смерті. Ніхто з нас
не знає напевно, коли це
станеться,
але
колись
ця
хвилини прийде.
«Ця уразливість життя, ця
слабкість притаманна кожному з
нас»,
сказав
Папа,
зазначивши, що напередодні
роздумував про це, читаючи
статтю, присвячену тому, що
об’єднуючою рисою всіх людей є
саме
це:
«ми
однакові
у
крихкості». «Всі ми, - пояснив
він, - уразливі, й у певному
моменті
ця
уразливість
призводить до смерті».
Уповання на Господа - В

цьому контексті Святіший Отець
розповів про те, що на його
батьківщині
існував
звичай
заздалегідь
оплачувати
свій
похорон, аби, таким чином,
зекономити гроші для сім’ї. Але
коли
викрилося
шахрайство
деяких похоронних агенцій, ця
мода проминула. За словами
проповідника, це ілюзія людини
претендувати на те, щоб «бути
вічною», але певність смерті

чітко вписана в Біблії. Господь,
однак, представляє її «як зустріч
з Ним», супроводжуючи словом
«надія».
«Господь каже нам бути
готовими до зустрічі, смерть - це
зустріч, це Він, що виходить нам
назустріч, виходить, аби взяти
нас за руку та забрати з Собою»,
- сказав Папа, підкреслюючи,
що не хоче, аби цю проповідь
сприйняли
як
«похоронне

повідомлення», але як істину
про життя, вміщену в Євангелії:
«всі ми уразливі, всі ми маємо
двері, до яких одного дня
постукає Господь».
Молитовне приготування Отож, як зазначив проповідник,
слід готуватися до тієї хвилини,
коли Господь постукає до наших
дверей. Ми повинні молитися
одні за одних, щоб бути готовими
«з довір’ям відчинити двері»
Господеві, що надходить.
«З усіх речей, які ми зібрали,
які
заощадили,
добрих
й
законних,
ми
нічого
не
заберемо...
Але
заберемо
Господні обійми. Корисно думати
про свою смерть, про те, що
помру і коли це станеться... Ця
дата
не
зафіксована
в
календарі, але Господу вона
відома. Тож слід молитися:
“Господи, приготуй мої серце до
доброї смерті, щоби померти в
мирі, помирати з надією”. Сам е
це слово, - підсумував Папа, повинно супроводжувати нас в
житті, надія на те, щоб жити з
Господом
тут,
і
потойбіч.
Молімося одні за одних в цьому
наміренні», - закликав він.
Джерело: vaticannews.va

ЗА 2019 РІК В НІГЕРІЙСЬКОМУ ШТАТІ ЕНУҐУ ВИКРАЛИ 9 СВЯЩЕННИКІВ
В п р од овж 2 0 1 9 року в
ш таті Е н у ґу на півдні Нігерії
було
викрадено
9
свящ енників. Ч а с ти н у з них
відпустили на волю, а декого вбили.
О станнім
звільненим
свящ енником ста в о. М ал ахі
Асаду, котрого викрали 25
ли стопада, а 2 7 - звільнили.
З а д е в ’я ть днів д о його
викрадення
викрали
о.
Т еоф іл о
Ндулуе,
котрий
пер ебував у полоні три дні.
С е р е д д е в ’яти викрадених
свящ енників
був
місцевий
віце-ректор сем інарії « Ц а р и ц я
А п о сто л ів » о. А р ін зе Маду,
котрого викрали 2 8 ж овтня і
відпустили ЗО жовтня.

Н а превеликий жаль, тіло
дона
К пем ента
Угву,
свящ ен н и ка з церкви Св.
М арка, зн а й ш л и м ертвим 20
березня. О. Угву викрали 13
березня.
Тоді
місцевий
єпископ д окорив поліції, щ о не
може врятувати викраденого
свящ енника, хоча викрадачі
продовж ували знім ати кошти
з його рахунку.
Д ухо в е н ств о Д ієцезії Е н у ґу
ви й ш л о
на
вулиці,
щ об
вим агати
біл ьш е
безпеки
після того, як 1 серпня о. П о л а
Оффу
вбили
так
звані
«пастухи Ф улані» - озброєне
угрупування, повідомляє Agenzia Fides.
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Редакційне

Editorial
A vida do universo é tecida por fases
que se sucedem

Ж и т т я в с е с в іт у с к л а д а є т ь с я
з р із н и х ц и к л ів
В цьому першому числі Праці на
2020 рік, уважаємо, що буде корисно
зробити
деякі
рефлекції,
про
розголошуваний звичайно при кінці
кожного року кінець світу. Для цього
беремо до уваги рефлекцію про
справу архиєпископа з Бело Орізонте
Дом Валмор Олівейра де Азеведо і
дані бразилійського космолога й
астронома Марсело Ґлийзера.
Студіювання
і
пояснювання
календаря маїв викликало великий
галас у цілому світі. Очікування кінця
світу наповнювало газети, телевізію й
стало важливою темою коментарів,
що спричинювало дивні й незрозумілі
заходи багатьох, щоб зберегти себе
від кінця. Аналізи
старинних
документів
про
справи
антропологічні,
культуральні
й
філософічні можуть надати багато
світла для людського знання. Але не
можна їх брати дослівно і без
критики,
як
це
робилося
в
пояснюванні календаря Маїв. На
справу деякі легкодухи й поверховій
дивилися поважно, а інші, розумніші,
висловлювалися про те з іронією і
цинізмом. В кожному разі, справа
заслуговує на те, щоб про неї
подумати розумно й зрівноважено.
Що направду мало закінчитися
при кінці минулого року, це 2019-ий
рік. Проминуло 365 днів і закінчився
ще один рік і розпочався інший, 2020-и й
рік. Почався з танцями,
веселощами,
фаєрверками
й
з
різними
святкуваннями
серед
великого числа населення, а в
багатьох
місцях
з
молитвами,
подяками й подячними піснями, і з
побаж аннями, щоб Новий Рік був
гарний і щасливий, щоб приніс у світ
мир і добробут, щоб були справлені
різні
недоліки
які
трапилися
минулого року.
Час летить скоро. Для молодих,
як кажеться, дні минають скоренько,
роки тривають довго. А для старих,
дні тривають довго, а роки минають
дуже скоро. Перехід часу це годинник
який показує, неумолимо, на кінець.
Якщо не на кінець світу, як про це
пророкували непокликані "пророки” ,
то на кінець години, дня, місяця, року,
на кінець етапів. Ж иття всіх, сімей,
інституцій, і кожного та кожної з нас
складаєтлься з циклів. Це належить
до простої і важливої мудрості
зрозуміти, що життя складається з
різних етап. Всі повинні зрозміти
ясно, що кожна година починаєься і
кінчиться і, що кожний етап
людського життя має
початок і
кінець. Коли ж нема тої мудрості й
свідомості, кінець одної фази життя
може принести несподіванки й
розчарування.
М оже
принести
великі, часто неповоротні шкоди для
життя людини. Така несвідомість про
перехід циклів життя
приносить
розчарування з життя, нищить
гармонію, розбуджує нехіть до
чесности і до, всього, що потребувало

би починатися з новим запалом і з
надією на краще майбутнє.
Належить до самозрозумілої
мудрості вміти розпізнавати й
розрізнювати кожний цикль історії.
Світ для багатьох іде до кінця через
брак мудрості черпаної з найкращого
джерела. А цим джерелом це Бог.
Коли розумно візьмемо до уваги
науку Ісуса Христа, Спасителя світу,
зможемо пізнати, що Він це ж ивий і
незаперечний знак тої безсумнівної
любови й певності, що ”з нами Бог” .
А Бог не є Богом, який нищить своє
власне створіння, але він творить і
веде все до повноти звершености.
Замість журитися, що Бог буде
руйнувати те, що створив, краще є
вжити час цього життя для нових
постанов і рішень, без забобонів і без
пустих пророцтв дурисвітів. Це час
почувань нового погляду на дійсність
нашу й цілого суспільства, де багато
справ треба змінити.
Дійсне нове в “Новому році” ,
який прийшов й вже йде вперед, це
справити блуди всіх інституцій,
релігійних, урядових, культуральних
і всіх інших, щоб вони сприяли в
покращанні нашого світу й щоб не
стримували й не перешкоджали в
поступі в усіх ділянках людського
життя, а головно в релігійному житті.
Треба знати, що науково доказано,
що у всесвіті завсіди чергувалися
різні зміни, повставали одно небесні
тіла, планети й щезали інші. Нікотра
з них не є вічна, нікотра з нині
існуючих не буде вічно існувати у
всесвіті. Те саме з нашою землею, зі
сонцем, місяцем і з вісма небесними
тілами, вони одно одних будуть
руйнувати й з їхнього матеріялу
будуть творитись інші, нові.
Замість журитися як і коли
будуть ті зміни на протязі мільйонів
років, краще буде розпочинати новий
рік з новими постановами і не
дозволяти, щоб приходив кінець не
так світу, але того добра, що Ісус
кинув між нарід і хоче, щоб воно
розросталося і міцніло. Нехай все те
стане компромісом всіх нас в надії на
гарний і щасливий новий 2020-ий рік.
О. Т. Залуцький, ЧСВВ

V
Para о prim eiro е segundo núm e
ros do Prácia, achamos oportuno tecer
algumas considerações a respeito do
que passou e do que veio com a chega
da do ano de 2020. Para tal é profunda
a reflexão do arcebispo metropolitano
de Belo H orizoznte D om W almor
Oliveira de A zevedo, que aproveita
mos para este editorial e com pletamos
com dados do cosmólogo e astrônimo
brasileiro M arcelo Gleiser.
A interpretação do calendário
m aia provocou grande repercussão
pelo m undo afora. A indicação do fim
do m undo fom entou noticiários e
providências folclóricas. As análises
antropológicas, culturais e filosóficas
poderão oferecer muitos elementos
para fazer a hum anidade pensar. O
assunto passou a ser tratado com serie
dade por alguns crédulos e com ironia
e cinism o por muitos. De qualquer
form a, perm anece o fato m erecedor de
aprofundam entos, análises e conclu
sões.
O que, realm ente, tinha dia e hora
para term inar era o ano de 2020. Foi
finalizada um a contagem de 365 dias e
o Novo A no com eçou sob os auspícios
de fogos, danças, com idas e bebidas.
Sem dúvida, em muitos lugares, esse
marco na passagem do tem po foi
vivido à luz da contem plação e da
oração, entrecruzando votos, sonhos,
desejos de que o ano novo seja m arca
do pela paz e por muitas conquistas e
realizações. Anseios que podem se
tom ar realidade, na m edida em que

profundas correções incidirem na
interioridade hum ana, qualificando
escolhas e opções, a conduta social e o
relacionam ento com a natureza.
É indispensável saber discernir e
viver cada ciclo tecendo história. O
U niverso, com posto de milhares de
estrelas, planetas, astros, etc. não é
etem o. Cientificamente é certo que
tudo no universo infinito muda. Destroem -se uns corpos celestes e surgem
outros novos. E mais ainda, a nossa
terra está acelerando o seu caminho
para um fim pela ausência de um a
sabedoria de respeitar a natureza. Os
hom ens com seu com portam ento para
com a natureza já com eçaram a encur
tar a existência da terra que por sua
natureza não é etem a. A segunda causa
do fim da terra e de outros planetas,
estrelas, corpos celestes sobre o que
fala a ciência: a terra não vai existir
etem am ente, nem qualquer outro
corpo celeste. Tudo vai acabar quando
haverá um encontro com um grande
planeta ou com eta que term inará com a
vida ou até com a existência do nosso
e de outros planetas, dando início à
novos corpos celestes. Isso pode acon
tecer daqui a m ilhões ou bilhões de
anos, mas seja o que for, (esperamos
que não aconteça logo) m as um dia
isso vai acontecer no im enso espaço do
universo, onde planetas e cometas
giram e se encontram , destroem -se e
geram outros novos.
É hora de novos propósitos, sem
superstições ou m agias, sedimentados
num a visão mais adequada da realida
de social e política, intervindo corajo
samente onde é preciso m udar com
urgência. O novo no “A no N ovo” que
chegou aponta o quanto é preciso
corrigir as instituições, principalm ente
as governam entais, para que não
funcionem com o freio, impedindo
avanços em ergenciais em áreas como
infraestrutura e direitos dos cidadãos.
É bom chegar ao final do ano para
propósitos novos, im pedindo colapsos
de um m undo que devem os cuidar.
Seja este o compromisso de todos na
esperança de um abençoado Ano
Novo.
Tarcisio Zaluski, OSBM
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Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до
и

И оана, щ об христитися від нього; але Иоан
спротивлявся йому, кажучи: “М ені самому треба
христитися в тебе, а ти приходиш до мене?” Ісус у
відповідь сказав до нього: “Залиш и це тепер, так
бо личить нам здійснити всяку правду.” І тоді він
залишив його. А охристивш ись, Ісус зараз ж е
вийшов з води. І ось розкрилось йому небо, і він
побачив Духа Б ож ого, який спускався, мов голуб,
і зійшов на нього. І голос пролунав з неба: “Ц е Син
мій любий, щ о його я вподобав.”

Послання Св. Ап. Павла До Тита: 2,11-14; 3,4-7
Б о ж а благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми,
зрікш ися нечестя та грішних бажань цього світу, ж или тверезо, праведно і
благочестиво в нинішньому віці, чекаю чи блаженної надії і славного
з'явлення великого Б ога і Спаса нашого Ісуса Х риста, який віддав себе
самого, щ об викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі
народ, що був би його власний, ревний до добрих діл.Та коли з'явилась
доброта й лю бов до людей Спаса нашого Б о га, він спас нас не ради діл
справедливости, які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю
відродження і відновленням Святого Д уха, якого вилив на нас щедро через
Ісуса Х риста, нашого Спаса, щоб ми, оправдані його благодаттю, стали
згідно з надією спадкоємцями ж иття вічного.
Хршценням, після тридцять літ скритого ж иття, Ісус офіційно
розпочинає свою прилюдну місійну діяльність. В нашому обраді хршцення
Ісуса лучиться з подією О б’явлення П ресвятої Трійці, яке сталося якраз в
хвилині Хршцення. В латинському обряді святкується Трьох Ц арів, де царі
зі сходу мали би представляти всі народи для яких П ресвята Трійця о б ’
явилася. В цій реф лекції вернімо угагу те, яке значення має Х ристове
хршцення, що його святкує Ц ерква в нашому обраді.
Від хршцення і потвердження з неба, щ о Ісус є Син Б ож ий, починається
Його прилюдна місійна праця, яка розгортається зараз після сорокденного
посту в пустині. Т акож і для християнина, хршцення це початок його місії
- ж ити Євангелією і нести Євангелію світові. Хршцення, це вдягнення
людини в Х риста, як про це каж е Св. П авло, щ о хто охристився, вдягнувся
в Христа.
Хршцення Ісуса від Івана в Йордані це подія яка вказує на глибоку
солідарність Б о га з людьми, який посилає Єдинородного свого Сина
рятувати людей загрузлих в гріхах. Ісус, як Агнець Б ож ий без плями гріха,
прийшов

звільнити людство

від гріха, Він уподібнюється до грішних

людей, приймає хршцення як гріш ник, взяв на себе гріхи цілого людства.
П ресвята Трійця об ’являється якраз в хвилі хршцення, щоб показати людям
велику лю бов до лю дства й вагу місії Ісуса, якого треба слухати.
Бачимо тут глибоку солідарність Б о га з людьми, який в особі Другої
Б о ж о ї Особи бере на себе всі наслідки гріха почавши від хришення, яке
означало покаяння, перейшовши через всі етапи людського ж иття з його
потребами й немочами аж до смерти, болючого наслідка гріха.
Ц ей акт Ісуса нас спонукує до сильної вдячности й лю бови до Б о га і до
солідарносте з іншими в їхніх немочах, на подобу Ісуса. Св. Павло пише, що
наш а лю бов повинна бути як лю бов Ісуса до людства: довготерпелива,
покірна, має радіти з добра, надіятися, бути вибачливими, коротко, має бути
готова на ж ертву. Старозавітне хршцення, яке прийняв Ісус, було л и т е
символом покаяння, а новозавітне хршценна в дійсності прощ ає гріхи й
робить людину улюбленою дитиною Б ога, на подобу Ісуса.
Б агато святих отців зазначую ть, щ о коли Ісус увійшов у воду, освятив
й зробив її знаком очищення в хршценні в ім ’я П ресвятої Трійці. В тому
значенні також вживаємо воду на освячення домів я к знак хршцення дому й
господарки в простий не в сакраментальний спосіб. О свячувати доми й
господарки священою водою це, в якийсь спосіб, пош ирювати хршцення
члелів родини на всі її посілості, щ об все належ ало до Христа.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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No rito Oriental, neste dia, festeja-se o Batismo de Jesus Cristo no rio Jordão
e a Revelação da Santíssima Trindade quando do céu ouviram-se palavras: “Este é
o meu Filho amado, obedecei-o” . No rito Latino celebra-se a visita dos Três Reis a
Jesus como sinal de que a revelação da Santíssima Trindade é direcionada a todas
as nações.
A partir do Batismo de Jesus por João no rio Jordão, Jesus começa a sua vida
pública depois de trinta anos de vida privada na famflia e entre o povo. A vida pubtica apostólica vem logo depois do batismo e da permanência durante quarenta dias
no deserto. Como consequência do Batismo de Jesus, também o de cada cristão é o
início da vida em Cristo e a missão de ir anunciar o Evangelho ao mundo.
O Batismo de Jesus, por João, no rio Jordão, é um evento que nos mostra com
intensidade como o Salvador quis solidarizar-se com o gênero humano, imerso no
pecado. João chamava à penitência e administrava o batismo de conversão. Jesus,
o Cordeiro sem mancha, que veio tirar o pecado do mundo, submete-se ao batismo
de João, destinado aos pecadores. Naquele momento acontece a Epifania, quando a
Trindade se manifesta e aparece claramente a missão do Filho que deve ser escuta
do.
Podemos contemplar, pois, no episódio do batismo do Senhor, aquela condes
cendência divina que faz com que Deus assuma tudo o que é próprio da nossa frágil
condição humana. Jesus não teve pecado, mas, num gesto de sobdariedade para
com toda a humanidade, assumiu o que decorre do nosso pecado, desde a natureza
humana enfraquecida e experimentar todas as consequências do pecado na vida
simples e privada durante algum tempo até o batismo dos pecadores e finalmente a
morte ignominiosa da cruz.
A condescendência divina, manifestada de forma tão clara, as atitudes e as
palavras de Jesus, nos estimulam a amar com todas as nossas forças a Deus que
tanto nos ama e a nos tom ar mais compassivos e condescendentes para com todos
aqueles que, de um a ou de outra maneira, sofrem e precisam de nossa sobdarieda
de. A contemplação da caridade divina deve encher nosso coração de caridade. São
Paulo ensinou-nos, entre outras coisas, que a caridade é prestativa, não é orgulhosa,
alegra-se com o bem , tudo crê, tudo espera, tudo desculpa, para a prática do que se
exige sacrifício.
O Batismo que nós recebemos, foi o batismo instituído por Jesus, o batismo da
Nova Aliança. O batismo de João do antigo testamento era apenas um sinal de
conversão. O Batismo que Jesus confiou à Sua Igreja é um sinal eficaz, pois não só
significa, mas realiza a Ubertação e a renovação de nosso ser, tomando-nos filhos
de Deus à semelhança do Seu único Filho.
Os Padres da Igreja chegaram a dizer que Jesus desceu às águas justamente
para santificá-las e transmitir-lhes aquele poder de purificação e renovação, que é
exercido toda vez que a Igreja batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.
E num sentido mais amplo, a água tomou-se um sinal de purificação e de entrega a
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Є в бразилійській мудрості інша
пословиця, подібна до того, щоб не
пхати носа до того, щ о до когось не
належить: “К ож на мавпа на своїй
бразилійське:

Када

макако но сиу ґальо. Тут міститься
глибока народна мудрість. К ож на
справа має своїх компетентних і
авторизованих

провідників

і

працівників і вона тратить свою
красу й вартість коли до неї пхають
носа непрошені й не призначені до
того люди. В цій справі є інша давня
латинська приповідка: “Н е сутор
ултра

крепідам” ,

що

означає:

“Нехай швець не йде поза черевики” . Пословиця повстала з того, що якийсь
швець побачив малюнок маляра Апелес-а де зауважив якийсь недолік в
сандалях, щ о Апелес намалював, і це маляр відразу справив. Зауваж ивш и це,
швець набрав відваги тому, що його заувагу щодо недоліку в намальованій
сандалі Апелес взяв до уваги й справив недолік, почав оглядати малюнок і
добачувати й критикувати інші недостачі в тому малюнкові й коли маляр це
почув, сказав до шевця: “М аляр нехай іде поза черевики” , тобто маляр може
критикувати недогляд в черевикові чи в сандалях але не мож е йти поза те й
критикувати цілий малюнок. З того англійський письменник Віліям Газлітт
створив слово-термін “ултракапіталізмо” , тобто попросту “пхати носа в
несвої справи” .
Н аж аль той ултракапіталізмо закрадається всюди й псує гармонію в
орхестрі людського суспільного життя: той, щ о мало щ о або нічого не
розуміє про політику, береться критикувати всякі політичні справи; хто не
практикує і навіть не має релігії береться критикувати Ц еркву й релігійні
справи; хто покликаний займатися релігійними справами, пхає носа в різні
справи суспільного ж иття, щ о нічого не маю ть з релігією; навіть хто
покликаний і призначений до того, щоб нести м іж нарід Добру Новину
Євангелії, бути душпастирем, занедбує цей свій священний обов’язок і лізе в
різні

непорозуміння

м іж

людьми

хліборобського

або

комерційного

характеру й вважає себе за авторизованого це полагоджувати й володарити
в земських справах які до нього не належ ать, присвоювати собі право ріш ати
те, щ о мали би ріш ати призначені на те люди відповідальні за призначену
організацію чи спільноту. Скільки то клопоту робили й далі роблять
священики, які залиш аю ть на боці Євангелію і беруться лізти в суспільні
політичні або й комерційні справи. В арта поглянути, наприклад, на
Святішого Отця, який має за завдання провадити Церквою. Він справді, коли
потрібно, говорить про всі справи які відносяться до людського ж иття, але
ніколи не бере на себе завдання йти десь там полагоджувати справи своїм
авторитетом папи, полагоджувати непорозуміння щодо вживання землі, а
хіба це робить лише авторитетом свого слова. Так само треба сказати за
священиків і єпископів які свідомі свого покликання, їм не пасує і вони не
повинні лізти в несвої справи, щоб полагоджувати громадські земельні або
якісь інші сутечки, мовляв, вони для цього маю ть право. Не маю ть права, а
лізуть в те, щ о до них не належить а тимбільше занедбують свій перший
святий обов’язок душпастирювати, а заступаю ть автопрокламованим обов’
язком полагоджувати земельні, господарські, урядові справи, старатися про
підписання земельних контрактів, тощо...
Ц е все відноситься до всіх, до урядовців, політиків, артистів, духовників,
священиків, єпископів, військових, рільників, до всіх. К оли би кожний
совісно пильнував того до чого покликаний і не відбирав від інших їхніх
справ, світ був би кращ ий, більш живучою була би Ц ерква різні Чини й
Згромадження, політичний світ, індустрії. Кож ний повиннен усвідомити
себе, що до нього належить якась частина людського ж иття і ніхто, таки
ніхто не покликаний і не призначений, щоб бути відповідальним за всіх і за
все....за несвої справи...

РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

А ВМИРАТИ? СТРАШНО ЧИ НІ?

Не пхай носа до чужого проса...

гілляці” . П о
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Для декого страшно, а для декого - ні!
Найбільша жахлива річ у житті людини це смерть. Праведні ждуть на смерть
радо, бажають чим скоріше з ’єднатися з Богом. Грішники зі страхом і розпукою
хотіли б її обминути, або відложити на пізніше. Всі, що народжуються до туземного
життя, конечно змушені стрінути народження на вічність, через смерть. Смерть це
розлука тіла від душі. Тіло повертається у землю, і переходить три етапи розкладу
у гробі: 3-го дня змінюється обличчя покійника. 9-го дня розкладається ціле тіло
крім серця; 40-го дня розкладається серце. Після кожного розкладу Східня Церква
установила звичай поминати померлих.
Після 40 днів тіло померлого цілковито перемінилося в землю, а душа в вічності
по своїй заслузі за добро - небо, або за зло, пекло.
Жити означає перебути час туземського життя від хвилини народження до
останнього віддиху. Всі, що народилися до життя, мусять перейти до вічності через
смерть.
Смерть - це кара за гріх прародичів, так званий «гріх первородний». Через
смерть перейшов сам Ісус Христос, але не через гріх первородний, бо він, будучи
Богом, прийняв нашу природу, крім гріха, однак помер за наші гріхи, щоб відкупити
й сплатити борг за людські гріхи перед своїм Отцем Небесним, і відчинив небо для
всіх праведних осіб, яке первородний гріх Адама й Єви зробив недоступним для їх
нащадків.
Ісус Христос взяв на себе наші гріхи й помер за людські гріхи, а Його Матір,
Божа Матір не зазнала смерти, бо була звільнена від перводного гріха задля того,
що Бог вибрав її за Матір для свого Сина Ісуса Христа. Вона сама дала свідчення в
Люрді для св. Бернадети Субіру про своє Непорочно Зачаття: без гріха народилася
на світ, жила без гріха й відійшла без гріха до вічності.
Коли прийшов час її відходу до неба, як каже традиція, вона уснула тут на землі
й пробудилася у небі.
Для добрих християн смерть не страшна, бо це тільки перехід по вічну
нагороду. Святість здобувається тут за життя, а зі смертю йде з душею до свого
Творця.
Святий Апостол Павло в листі до Филипян заявляє: «Для мене бо життя
Христос, а смерть - прибуток». (Фил ЇДІ) -«Тягне бо мене на обидва боки: хотілося
б мені померти, щоб із Христом бути, бо так багато краше» (Фил 1ДЗ).«Нещаслива я людина! Хто мене визволить від тіла тієї смерти?». (Рим 7Д4).
Смерть - це початок вічної щасливості для праведних християн. Перші християни
звали смерть другим народженням, бо хто добре переживає туземне життя,
народжується до вічного, тобто, до Царства Небесного.
Смерть для кожного християнина представляє два обличчя: Одне жахливе, а
друге світле. Смерть жахлива тоді, коли людина вмирає і відчуває сильне
привязання до матеріальних речей, які набула за життя, а тепер мусить їх залишити.
Це ті особи, які ціле своє життя посвятили на набуття багатства, розкошей,
приємнощів, шукали задоволити л и т е свої змисли, а залишили з боку заховання
Божих Заповідей, Святі Тайни і заразом не чинили добрих діл на вічність.
Хто не старається за життя про добрі діла, в останніх хвилинах відчує
порожнечу пережитого життя, бо не має, що доброго взяти зі собою на той світ. Ще
тяжче стає для грішників, бо зло спричиняє розпуку й страх перед смертю.
Ісус Христос всіх закликає, щоб не збирати земські багатства а дбати про вічне,
якого ніхто невсилі викрасти.
Оповідає одна історійка, що один великий багач помер і зустрінувся з Ангелом,
який кожного супроводжав до свого помешкання в небі. Були там різні
помешкання, чудові палати, люксусові помешкання, також і бідненькі халупи.
Кожний отримував для себе таке помешкання яке собі за життя добрими ділами
побудував.
Ангел провадив багача по різних красивих долинах, по квітучих майданах де
зустрічали мешканців різного стану. Перейшли також біля гарної хатинки його
служниці. Багач здивувався, як його служниця має таке гарне помешкання а вона
ще живе на землі. Ангел відповів: Вона хоч ще живе на землі, але побожно й свято
сповняє всі християнські обов’язки й присилає сюди добрі діла, часто на землі
невидимі, а тут служать за матеріал до будови будучого її помешкання. Ангел навіть
показав йому друге чудове помешкання його огородника. Багач здивувався з
помешкання огородника. Він не міг собі уявити, який то чудовий палаць йому
належиться, коли його слуги такі чудові помешкання посідають!.
Йдучи далі, зайшли в дуже пусте місце де не було майданів, квітучих дерев, де
л и т е знаходилася велика долина забудована бідненькими халупами. Зупинилися, і
Ангел показує йому його халупку. Він сильно заскочений питається Ангела, як це
можливо, коли він на землі був таким великим багатирем, і мав так багато слуг, і
чудовий замок з всіма вигодами, а тут йому на помешкання припадає мала халупка
й в найгіршому стані!. Сказав до Ангела: «Ти напевно кепкуєш з мене!» “Ні! Відповідає Ангел, - Коли ти жив на землі замало вислав добрих діл, бо кожне добре
діло, кожна праця сумлінно виконана, і всі релігійні обов’язки вартують за матеріал
на будову небесного помешкання. Ти дуже мало дбав про те, а більше про земські
добра й от ледви з матеріалу твоїх діл далося збудувати оцю халупку”. ”Як я міг про
те все знати, поскаржився багач - коли мені ніхто ніколи про те нічого не сказав!”
Нещасний хотів тим виправдатися! Ангел звернувся до нього, і вияснив: “Як ти не
міг знати й чути про великого Божого Сина Ісуса Христа, який залишив поучення
для цілого людства, щоб не збирали собі земських скарбів, а тільки скарби на небо,
де міль, ані хробацтво не нівечить іде злодії не пробивають стін і не викрадають?”
Земський багатир з великим болем і смутком на душі, зайшов до своєї халупки, щоб
там замешкати без жодної вигоди.
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О^пшрхйаиЧа amiçapM i чфШь
Ре, Tarcísio Zaluski, OSBM

Sabedoria de uma criança
N ós adultos pensam os muitas vezes que sabem os das coisas
e a s crianças não sabem ou sabem muito pouco. M a s em muitos
assuntos talvez a s crianças nos superam na sabedoria e na manei
ra de enfrentar a vida. Vejamos o seguinte exemplo da vida que
nos mostra uma singela m as profunda sabedoria de uma criança.
Um texto emocionante, sobre uma criança doente de câncer,
diante da morte próxima. Texto escrito por um médico Dr. Rogério
Brandão - Médico oncologista.
“Com o médico cancerologista, já calejado com longos 29 anos
de atuação profissional (...) posso afirmar que cresci e modifiquei-me com o s dramas vivenciados pelos meus pacientes. Não conhe
cem os nossa verdadeira dimensão até que, pegos pela adversida
de, descobrimos que som os capazes de ir muito mais além.
Recordo-me com emoção do Hospital do Câncer de Pernam
buco, onde dei m eus primeiros p a sso s como profissional... Com e
cei a frequentar a enfermaria infantil e apaixonei-me pela oncopediatria. Vivenciei o s dramas dos m eus pacientes, crianças vítimas
inocentes do câncer. Com o nascimento da minha primeira filha,
comecei a me acovardar ao ver o sofrimento das crianças. Até o
dia em que um anjo passou por mim! Meu anjo veio na forma de
uma criança já com 11 anos, calejada por dois longos anos de
tratamentos diversos, manipulações, injeções e todos o s descon
fortes trazidos pelos programas de quimios e radioterapias. M a s
nunca vi o pequeno anjo fraquejar. Vi-a chorar muitas vezes;
também vi medo em se u s olhinhos; porém, isso é humano!
Um dia, cheguei ao hospital cedinho e encontrei meu anjo sozi
nha no quarto. Perguntei pela mãe. A resposta que recebi, ainda
hoje, não consigo contar sem vivenciar profunda emoção.
— Tio, — disse-m e ela — à s vezes minha mãe sai do quarto
para chorar escondido nos corredores... Quando eu morrer, acho
que ela vai ficar com muita saudade. Mas, eu não tenho medo de
morrer, tio. Eu não nasci para esta vida!
Indaguei: — E o que morte representa para você, minha queri
d a ? — Olha tio, quando a gente é pequena, à s vezes, vam os
dormir na cama do nosso pai e, no outro dia, acordam os em nossa
própria cama, não é ?
(Lembrei d as minhas filhas, na época crianças de 6 e 2 anos,
com elas, eu procedia exatamente assim).
— É isso mesmo. — Um dia eu vou dormir e o meu Pai vem me
buscar. Vou acordar na casa d’Ele, na minha vida verdadeira!
Fiquei "entupigaitado", não sabia o que dizer. Chocado com a
maturidade com que o sofrimento acelerou, a visão e a espirituali
dade daquela criança.
— E minha mãe vai ficar com saudades — emendou ela.
Emocionado, contendo uma lágrima e um soluço, perguntei:
— E o que a saudade significa para você, minha querida? —
Saudade é o amor que fica!
Hoje, aos 53 anos de idade, desafio qualquer um a dar uma
definição melhor, mais direta e simples para a palavra saudade: É
O AMOR QUE FICA! A T IT U D E É : - Seja mais humano e agradá
vel com a s pessoas. - Cada uma das p e ssoas com quem você con
vive está travando algum tipo de batalha. - Viva com simplicidade.
— Am e generosamente. - Cuide-se intensamente. - Fale com
gentileza. - E, principal mente, NÃO RECLAME! Viva em harmo
nia com tudo e todos! REPARE NAS COISAS QUE POSSUI, E

NÃO NO QUE LHE FALTA!
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ДОПОМОГА ПАПИ ФРАНЦИСКА ПОСТРАЖДАЛИМ
ВІД ЗЕМЛЕТРУСУ В АЛБАНІЇ
Папа Франциск вирішив надіслати через Дикастерію служіння
цілісному розвиткові людини допомогу постраждалим від землетрусу,
який вночі 25 листопада сколихнув північне узбережжя Албанії поблизу
міста Дуррес. Перший внесок становить 100 тисяч євро. Як зазначається в
комюніке дикастерії, станом на сьогодні нараховується кількадесят
загиблих і щонайменше 600 поранених, але чимало людей досі
перебувають під завалами. Крім того, багато людей залишилися без даху
над головою.
Святіший Отець бажає таким чином висловити свою духовну
близькість та батьківську підтримку постраждалим. Передані кошти
через посередництво Апостольської нунціатури будуть розподілені між
дієцезіями, яких торкнулося стихійне лихо, та використані для надання
допомоги
потребуючим.
Слід
зазначити
що
цей
внесок,
супроводжуваний молитвою Папи, це лише частина допомоги, в надання
якої залучена вся Католицька Церква через Єпископські Конференції та
харитативні організації.
Нагадаємо, що під час загальної аудієнції в середу, 27 листопада, Папа
Франциск склав співчуття народові Албанії, сказавши: «Хочу передати
вітання та запевнення в близькості дорогому албанському народові, що
багато вистраждав цими днями. Албанія була першою європейською
країною, яку я відвідав. Я близький з постраждали ми, молюся за загиблих,
за поранених, за родини. Нехай же Господь благословить цей дуже
дорогий для мене народ».
Джерело: -vaticannews.va

«СЬОГОДНІ ЯК НІКОЛИ ПОТРІБНО
ПЕРЕОСМИСЛИТИ МІСІЮ ЦЕРКВИ»
О.ДЖУЛЮМІКЕЛІНІ

28 листопада завершуються духовні науки для єпископатів Римо-Католицької та Греко-Католицької Церков, що відбуваються у
реколекційному центрі «Світлиця» в Брюховичах. Головна тема духовних
наук - Преображення Христове.
Проповідником цьогорічних конференцій є отець Джуліо Мікеліні,
голова Богословського інституту в Ассізі, який також мав честь бути
реколектантом для Святішого Отця Франциска.
«Сьогодні як ніколи потрібно переосмислити місію Церкви. Папа
Франциск закликає нас до місіонерської переміни. Саме тема
Преображення показує нам, як відбувається ця переміна - спершу
бачимо на Таворській горі переміну самого Ісуса, а потім - переміну тих,
хто з був з Ним на горі», - наголосив о. Джуліо.
За допомогою екзегези, духовного та богословського осмислення
новозавітних текстів Святого Писання, реколектант закликав слухачів
подумати про власну переміну у світлі особистої місії служіння, а разом з
тим, про зміни, які ми хочемо бачити в Церкві.
У перших науках реколектант зосередився на темі сходження на гору,
розглядаючи подібний досвід на прикладі старозавітних фігур Мойсея та
Іллі, які сходили відповідно на гору Синай та гору Кармель і були присутні
з Ісусом на Таворській горі. Отець Мікеліні також зосередив свою увагу на
духовній подорожі апостола Петра з Капернауму до Тавору і як це
відбилося на його покликанні проводу в Церкві.
Тема сходження з гори мала на меті спонукати слухачів до переміни
серця і зміни способу служіння у Церкві. «В один момент Отець
привідкриває учням славу, яку має Син, але сходячи з гори маємо шукати
його не лише в славі, але в щоденному буденному житті....Церква, яка
бачила на Таворській горі прекрасне обличчя Ісуса повинна пам'ятати, що
людськість Сина Божого є тим засобом, яким Він промовляє до людини.
Тому Церква немає втомлюватись віднаходити красу людяності в кожній
пораненій людині.
Джерело: - news.ugcc.ua
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Embaixador Rostyslav Tronenko

CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL
UCRANIANO-BRASILEIRA

e---------- —

C Ú P U L A D E P A R IS:
V IT Ó R IA S T Á C T IC A S D A U C R Â N IA
No dia 9 de dezembro de 2019, o tão esperado encontro da Normandia Quatro (Presidente da Ucrânia Volodymyr Zelensky, Presidente da
França Emmanuel Macron, Chanceler da Alemanha Angela Merkel e
Presidente russo Vladimir Putin) foi realizada em Paris. A pesar das preo
cupações de muitos analistas ucranianos, o Presidente Zelensky não se
tornou uma "presa fácil" para Putin.
O Presidente ucraniano conseguiu evitar uma série de armadilhas e
riscos apresentados pela reunião e até conseguiu algum as vitórias
táticas durante a s negociações.
A reunião dos quatro líderes de Estado e sua conferência de impren
sa conjunta revelaram o que se sabe há muito tempo: os lados russo e
ucraniano não compartilham uma visão comum de como a situação em
Donbas deve ser resolvida. O s discursos de Zelensky e Putin descrevem
duas realidades diferentes.
A Ucrânia pretende restaurar sua integridade territorial, retornando
Donbas e a Crimeia, recuperando o controle sobre a fronteira do estado;
rejeita a federalização, se esforça para preservar o estado unitário e o
curso da política externa escolhida por seu povo. O Presidente Zelensky
conseguiu afirmar claramente a posição em público durante a conferên
cia de imprensa conjunta em Paris.
Ele também afirmou claramente que a Crimeia é ucraniana e que a
Ucrânia não estará negociando com a s autoproclamadas “repúblicas"
ilegítimas por mais que Putin insista. "A Ucrânia e eu, o Presidente, não
estamos mantendo conversas diretas com representantes de autorida
des ilegais nas áreas temporariamente ocupadas", assegurou Zelensky.
Enquanto isso, a R ússia está tentando apresentar o conflito armado
no leste da Ucrânia como interno, uma guerra civil. A Federação R u ssa
insiste na implementação dos acordos de M insk concluídos pelos países
da Normandia Quatro em fevereiro de 2015 sob pressão militar da
R ússia e durante o avanço das tropas russas em Debaltseve. Hoje, a
R ússia exige que e sse s acordos sejam implementados, enfatizando
particularmente os aspectos políticos: portanto, insiste em que a Ucrânia
conceda status especial permanente à s áreas ocupadas cimentando-a
na Constituição da Ucrânia, realize eleições n e ssa s áreas antes de recu
perar o controle sobre a fronteira estatal,conceda anistia aos militantes
etc.
A pesar dos objetivos estrategicamente diferentes e de uma visão
diferente do conflito em Donbas que a Ucrânia e a R ússia têm, a s partes
conseguiram concordar com várias etapas táticas para contribuir com o
desescalonamento e continuar a s negociações, nomeadamente:
A troca dos prisioneiros até o final do ano. O Presidente Zelensky
explicou que o acordo diz respeito aos prisioneiros mantidos nos "porões
de Donbas". O s prisioneiros de consciência ucranianos presos na Fede
ração R u ssa e os presos na Crimeia ocupada não estarão sujeitos a
e ssa troca.
“N ós concordamos no começo - todos identificados para todos iden
tificados. Em seguida, eles nos mostrarão a s listas. Agora é sobre
Donbas. Vam os dar o primeiro passo. É um grande passo, pois 72 pes
so a s poderão voltar para casa ", disse ele.
Desengate de tropas em três locais adicionais antes de março de
2020 (não especificado onde). No início da conferência de imprensa,
Angela Merkel mencionou que e ssa s áreas estão localizadas perto de
Stanytsia Luhanska e Petrivske.
Expansão do mandato da O S C E S M M . O monitoramento 24 horas
por dia, 7 dias por semana, está implícito, e não o horário de trabalho
dos monitores, que agora termina antes do anoitecer. Freqüentemente,
resultava que se u s relatórios eram desconectados da realidade, já que
os militantes frequentemente disparam contra a s posições das tropas
ucranianas à noite. Tentativas anteriores de concordar com o patrulhamento noturno dos monitores da O S C E não foram bem-sucedidas.
Um cessar-fogo completo implementado até o final do ano (cessar-fogo similar estava sendo regularmente acordado, m as constantemente
violado). Somente no dia da reunião na Normandia, três tropas ucrania
nas foram mortas em ação.
A s partes também concordaram que a próxima reunião no formato
da Normandia será realizada até março de 2020.

AS CAPSULAS DO TEMPO:
PARTE DA HISTÓRIA DA UCRÂNIA
NOS LATÕES DE LEITE!
Para que servem os latões de leite? Evidentemente a resposta é: para
armazenar e transportar o leite até a refrigeração e depois à usina de beneficiamento. Na Ucrânia a partir dos anos 1942 e durante a década de 1950
tiveram outra finalidade. O s latões de leite serviram como arquivo da memó
ria das atividades do Exército Insurgente Ucraniano, conhecido pela sigla
de UPA: Українська Повстанська Армія (УПА). О UPA - Exercito Insurre
cional Ucraniano foi uma formação militar e política que operou na Ucrânia
entre 14 de outubro de 1942 até 1956 , uma ala armada da Organização
dos Nacionalistas Ucranianos . A principal missão da UPA era preparar-se
para uma revolta poderosa, que deveria começar em um momento em que
a U R S S e a Alemanha se esgotariam em uma guerra sangrenta e criar um
estado ucraniano independente, que deveria incluir todas as terras étnicas
ucranianas. Além dos ucranianos, que eram esmagadoramente a maioria,
judeus, russos e combatentes de outras nacionalidades lutaram na UPA.
Desde 2015, os soldados da UPA têm o status de combatentes pela
independência da Ucrânia no século XX. A luta do Exército Insurgente Ucra
niano faz parte do Movimento de Libertação Ucraniano de 1920-1950 . Em
dezembro de 2018, foi aprovada uma lei que deu aos soldados da UPA o
status de combatentes que recebem proteção social adicional, incluindo
privilégios para contas de serviços públicos e transporte público, além de
assistência médica e medicamentos. Segundo os historiadores cerca de
100.000 pessoas integraram o UPA e mais de um milhão de pessoas foram
punidas pelos órgãos de repressão da União Soviética por terem participa
do ou apoiado. Entre nós aqui no Brasil convivemos com vários integrantes
da UPA, entre eles os falecidos Ivan Boiko e Wolodymyr Galat. Uns doze
quilômetros da cidade de Campo Mourão, norte do Paraná uma comunida
de deu a sua localidade o nome de UPA, como justa homenagem aos com
batentes da Independência da Ucrânia.
O s latões de leite, em alumínio, secados, eram espaçosos e excelentes
para se proteger da umidade após fechados e selados com resina. Por essa
razão serviram como o abrigo para os documentos, relatórios, cartas, fotos,
dinheiro, contabilidade, objetos pessoais e até remédios. Eram enterrados
nas florestas. A partir de 1944 as autoridades soviéticas passar a manter
registro dos latões de leite; foram numeradas e estavam sob rigoroso con
trole.
Entre 5 a 7 desses latões são encontrados anualmente na Ucrânia,
acidentalmente ou por pesquisa de arqueologia. Nos últimos 10 anos foram
encontrados 36 latões de leite. Neste ano de 2019 foram encontrados cinco
latões e um mala de metal alemã. Em três desses latões os documentos
estavam bem preservados. A última descoberta do ano foi agora no mês de
outubro nas florestas de Stratin, na região de Ivano-Frankivsk.
Muitos antigos combatentes do UPA ou seus descendentes estão em
busca desses latões porque relevam parte da história, informam sobre o
paradeiro de familiares e revelam fatos da história. Há informações precio
sa s para uns e dolorosas para outros pois revelam heróis ou informantes;
local de sepultamento de combatente ou carta de despedida à família.
Entre os documentos foram entrados os buffons - бофони - o dinheiro clan
destino da UPA. Eles eram trocados por rublos soviéticos e os que compra
vam os buffons recebiam as promessas de serem compensados pelo
Estado ucraniano independente do futuro.
O s documentos encontrados são restaurados e são doados ao Museu
Nacional - Memorial das Vitimas dos Regimes de Ocupação na prisão de
Lutsk, em Lviv e no Centro de Estudos do Movimento de Libertação. Muitos
latões foram encontrados por particulares em busca de antiguidades.
A história do Exército Insurrecional Ucraniano em parte ainda é uma
página aberta; os arquivos secretos encapsulados em latões de leite ainda
repousam abaixo da terra nas florestas da Ucrânia. Lendas e mistérios
povoam as memórias enquanto buscam pela revelação dos achados nos
latões de leite.
Durante o período da segunda grande guerra, no Brasil, em virtude da
adesão aos nazistas da parte da comunidade alemã no Brasil, e a adesão
do Brasil as forças aliadas que combateram na Europa, as línguas estran
geiras foram proibidas. Por essa razão muitas famílias ucranianas simples
mente queimaram ou jogaram fora os documentos dos imigrantes. Não
sabiam ou não lembraram das grandes utilidades dos latões de leite.
Vitorio Sorotiuk
Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira - R C U B
rcucranianobrasileira@gmail.com

Pg. 07 - Ргасіа, Prudentópolis,01 а 31 de janeiro de 2020 - № 01

Стор. 07 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 31-го січня 2020 Б. року - Число 01

Щля бабусі, мами і дівчини
Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia O satch uk

Bandura ucraniana
Inicia 2020 com muita alegria e ao som da Bandura, um lindo instru
mento trazido das terras ucranianas junto a outros como o tsymbalyn, a
screpka (violino), a gaita, a sopilka (flauta), o bumbo entre outros para
animar a s festas das famílias e da comunidade ucraniana e se deixar
envolver-se com a s m úsicas e canções folclóricas e populares que atra
vessaram o oceano acalmando a saudades e a distância dos que fica
ram e do que deixaram.

Este riquíssimo instrumento de corda, típico da Ucrânia, considera
do patrimônio cultural nacional é um tesouro artístico!
Seu belo e fascinante som, ao vibrar das cordas, mostra a sua rique
za musical, retratando a história milenar do povo ucraniano e dos cossacos que tocavam para expressar seu anseio na busca da liberdade e
independência do país.
Tornou-se um símbolo da resistência nacional, pois foi proibido pelo
domínio russo de ser tocado em m eados de 1935, pelo medo de instigar
a manifestação pela liberdade aos ouvintes, os kobzaris foram cercea
dos, sob risco de severas penas podendo ser extraditados para Sibéria,
m as foram resistentes e perseveraram na manutenção do instrumento.
A Bandura pela grande quantidade de cordas assem elha-se à harpa
e sua estrutura acústica ao
alaúde e a citara báltica,
m as originou-se do Kobza
que foi trazido pelos nôma
des árabes no século X,
onde tem menos cordas e
sua estrutura é menor e
oval. Há uma grande varia
ção de tamanhos e modelos
de 30 a 68 cordas, podendo
ser tocados por crianças,
adolescentes e adultos. A s
cordas do braço são a s de
som grave, tocadas pela
mão esquerda e a s do
corpo são a s notas melódi
cas, tocadas pela mão direi
ta e que apresenta várias
escalas musicais e diferen
ciam-se pelos modelos, a
Bandura clássica, a Bandu
ra de Kharkiv e a Bandura
de Kyiv, estas adaptadas
em vários tamanhos como a
Bandura Poltavka, espe
ciais para a s crianças.
No Brasil, motivados
pelas lembranças da sua
terra natal e da saudade de

ouvir aquele riquíssimo som, o s imigrantes e descendentes iniciaram os
primeiros estudos com os poucos instrumentos que aqui tinham, os
primeiros estudiosos da Bandura João e Irineia Kutenski reuniam-se
com outros musicistas e se dedicaram junto ao autodidata Ivan Bojko
que sem qualquer conhecimento anterior, ousou em fabricar artesanalmente a s primeiras Banduras, com materiais adaptados utilizando-se de
madeiras diferentes das da Ucrânia, assim em constante aperfeiçoa
mento para tirar a melhor sonoridade que se igualasse a s das lembran
ças, oportunizando o aprendizado até hoje das n o ssa s crianças e
jovens.
Interessado pela implementação de um Grupo de Banduristas no
Brasil também foi fundamental o apoio do Sr. Nykola Dosinchuk Czorny,
fundador da Escola de Bandura de Nova York, que fez a doação de uma
bandura do modelo Poltavka ao grupo de crianças ‘Sopiltchane’ da Cate
dral S ã o João Batista, em 1987. Junto ao Bispo Dom Efraim Krevey e ao
João Kutenski iniciaram a s primeiras reuniões para concretizar um
trabalho maior com a colaboração de benfeitores de outros países que
doaram o s primeiros instrumentos para a formação deste grupo. A ssim
também iniciaram os primeiros cursos com a Professora Lidia Czorny, o
maestro Julian Kytasty, Valentina Rodak do Canadá e Adriana Onufreiczuk da Ucrânia.
Em 1988 nasce a Capela de Banduristas Fialka no Clube Poltava
que fazia crescer dia a dia o interesse e a participação das crianças e
jovens, dando oportunidade de Banduristas brasileiros fazerem cursos
de aperfeiçoamento das técnicas do instrumento no Canadá e na Ucrâ
nia. Até hoje é formadora de valores e excelentes flautistas e banduris
tas. Com o apoio do Ministério da Cultura da Ucrânia outras comunida
des ucranianas das cidades de Prudentópolis, Rio Azul e União da Vito
ria também foram beneficiadas com os instrumentos para a formação de
mais grupos.
Nesta força tarefa há o papel de uma admirável e incansável mulher,
a Maestrina e Catequista Izabel Krevey, C SC J , que desde 1965 junto
das catequistas do Sagrado Coração de Je sus em Curitiba, não mediu
esforços para a continuidade do ensino da música e depois pelo ensino
deste notável instrumento. Esta nobre mulher é um lindo exemplo de
dedicação, persistência, fé e humildade. Formou-se na Faculdade de
Educação Musical, atual FA P - Faculdade de Artes do Paraná, no ano de
1977 e desde então vem aperfeiçoando os se u s conhecimentos e
tornou-se mãe de tantas crianças, ensinando os mais importantes valo
res cristãos, valores humanos, o respeito ao próximo e o amor, evangelizando pela música, seja ela folclórica, popular e principalmente a religio
sa. N os se u s 85 anos possui uma bagagem que devem os observar e ter
como exemplo. Dedicar-se à sua vida consagrada deu-lhe oportunidade
de sem ear o bem, o amor no coração de cada aprendiz, criança, adoles
cente e jovem que passaram pela Capela de Banduristas Fialka desde
1988 e que levam consigo valores que os fortalecem para o resto da
vida.
Então fica a dica, a receita deste mês com este importante exemplo:
sempre valerá dedicar-se a algo que vá trazer alegria e contribuir com o
próximo, sem ear a paz trará muito mais paz para seu coração!
Que 2020 seja cheio de conquistas e grandes e significativas ações!
Por Julia Regina Bordun Bertoldi
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C D M U N O R D E S E IG R E JR S
U IZRH N IH N H S EM FO CO
Pe. Estefano W onsik, OSBM

“Важливо будувати єдність УГКЦ”.
“О importante é construir a unidade da Igreja
Católica Ucraniana”
disse Sua Beatitde Siatoslau na abertura da assembléia do con
selho pastoral em L v iv - Ucrânia.

No dia 3 de dezembro, em Lviv na Ucrânia se deu inicio a A sse m 
bléia Geral do Conselho Pastoral da Igreja Católica Ucraniana. 35 con
selheiros de todo o mundo (incluindo Pe. Paulo Serbai, O S B M do Brasil)
juntamente com o Arcebispo Mor Dom Siatoslau foram até Lviv para
trabalhar sobre o serviço pastoral dentro de n o ssa Igreja.
"Primeiro quero falar sobre o s contextos que nos levaram a formar o
Conselho Pastoral, em segundo lugar desejo dizer como vem os o C on
selho, como deve ser su a unidade e como deve funcionar. E em terceiro
lugar o que exatamente eu espero de vocês” - D isse o Arcebispo aos
participantes no início da assembléia.
Em seguida acrescentou: "Estam os resumindo o programa pastoral
de dez anos, um plano chamado "Paróquia Viva - Lugar para Encontrar
o Cristo Vivo”. Esta é a primeira vez na história de nossa Igreja que nós,
dentro de todas a s estruturas da Igreja Católica Ucraniana, aprendemos
a fazer algo juntos: tentamos coordenar n o ssa s atividades pastorais,
definir n o ssa s prioridades e planejar o futuro. Quero lhe dizer que e sse
plano pastoral global da Igreja Católica Ucraniana foi muito elogiado pelo
Papa Bento X V I e pelo Papa Francisco. Lembro que em 2012, depois do
Sínodo dos Bisp os da Igreja Católica Ucraniana, eu como Chefe da
Igreja, apresentei ao Papa Bento X V I nosso plano pastoral. Ele respon
deu que era exatamente isso que ele queria e chamou o plano de "nova
evangelização”, e quando apresentei e sse plano ao Papa Francisco, ele
o chamou de "conversão pastoral".
Segundo o Arcebispo é preciso agora procurar novos m ecanism os
para o próximo programa. Por isso, neste ano, durante o Sínodo dos
Bispos da Igreja Católica Ucraniana, foi criado em Rom a um grupo de
trabalho para trabalhar em um novo programa para o s próximos dez
anos, usando a experiência do anterior.
(fonte: site - УГКЦ, original em ucraniano).

Igreja Católica Ucraniana no Brasil tem doutor em
Direito Canônico
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No dia 02 de dezembro de 2019, com início à s 9 horas, na Faculdade
de Direito Canônico S ã o Paulo Apóstolo, em S ã o Paulo, o Pe. Neomir
Doopiat Gasperin defendeu com brilho a tese doutorai intitulada "A apli
cabilidade do Direito Canônico na adscrição a uma Igreja sui iuris e su a s
implicações jurídicas pastorais”, obtendo o título de Doutor em Direito
Canônico.
(fonte: metropolia ucraniana).

Згромадження Сестер Св. Йосифа у Бразилії
святкували 50 - літній ювілей служіння на цих
теренах.

A Congregação das Irmãs Ucranianas de S ã o José, no dia 27 de
outubro de 2019, celebrou o Jubileu de Ouro (1969- 2019), de presença
e atuação pastoral no Brasil. Foi em 1969, mais precisamente no dia 29
de maio, que a primeira Irmã veio iniciar a m issão no Brasil. Irmã Josefa
era da Ucrânia, porém naquele ano estava residindo em Saskatoon,
Canada.
A celebração aconteceu em Eduardo Chaves- Prudentópolis- Pr.
Para este dia tão especial de festividades jubilares, estava presente a
Superiora Geral Ir. Elesaveta Bihun, e de Saskatoon, estavam presentes
duas d as primeiras irmãs, que atualmente residem no Canadá: Irmã
Josafata Patko e Irmã Eliane Veres. Também estavam presentes irmãs
de todas a s ca sa s aqui do Brasil.
A celebração da Divina Liturgia foi presidida pelo Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch, e concelebrada pelo Bispo Eparca Dom
Meron Mazur, também por diversos sacerdotes presentes de várias
paróquias. Superioras de todas a s Congregações femininas, Diretora
geral do Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração de Jeus,
e uma Congregação das Irmãs de rito latino.
A Divina Liturgia, foi abrilhantada com os cantos do Coral d os Sem i
naristas Basilianos de Curitiba, sob a direção do Padre Paulo Serbai,
O SBM .
Vale ressaltar, que a comunidade local, sob a liderança do Pe. André
Pistun Neto, O S B M , mobilizou-se com imensa dedicação e apoio para
organizar um grande almoço para toda a comunidade e todos o s convi
dados.
N o ssa gratidão a Deus, a todos que fizeram e fazem parte da n ossa
História. A todos que se uniram a nós nesta missão. Agradecem os todo
apoio e ajuda que recebemos d as famílias, Bispos, sacerdotes, Benfeito
res, colaboradores e am igos que conosco caminharam para dar pleno
cumprimento ao sonho do nosso fundador Padre Cirilo Celetskei.
Ir. Sueli Senhuk, ISJ.

Реколекції В І Всі'
Від 20-го по 24-го листопада у новіціятському домі, Отців
Василіян що в Іваї, відбулися реколекції для ченців Бразильської
Провінції Святого Йосифа. Духовні науки виголошував о.
Протоігумен Антоній Роїк, Ч С В В .
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«КОНТРОЛЬ НАД СВІДОМІСТЮ ІЗ ЗАСТОСУВАННЯМ
МАНІПУЛЯТИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ - ОДНА ІЗ
ОСНОВНИХ ОЗНАК СЕКТИ», - ХРИСТИЯНСЬКИЙ

психолог

На вечорі пам’яті в Сан-Паулу вшанували жертв Голодомору в
Україні
"24 листопада у приміщенні Головпоштампу міста Сан-Паулу
пройшло під егідою вшанування пам'яті невинних жертв Голодомору
1932-1933 років в Україні. Українська громада, діти, члени місцевого
українського танцювального гурту "Київ" (м.Сан-Паулу), зацікавлені
громадяни Бразилії прийшли на тематичний захід та виставку, яка
розміщена
в
одному
з
найбільших
культурних
центрів
Головпоштампу бразильського мегаполісу", - йдеться у дописі. У
суботу, 23 листопада, українці у Бразилії та Консульство України у
м.Сан-Паулу долучилися до загальнонаціонально-міжнародної акції
"Запали свічку" на знак вшанування вбитих голодною смертю
українців у 1932-1933 рр.
(fonte: ukrinform.ua)

Jovens ucranianos de São Paulo tiveram uma
tarde de renovação espiritual

No sábado do dia trinta de novembro de 2019, o grupo de jovens da
Paróquia Católica Ucraniana Imaculada Conceição fez seu primeiro
encontro espiritual desde a sua formação, ainda neste ano. O s Jovens
Ucranianos de S ã o Paulo (JUSP, como assim se autodenominam), pas
saram a tarde com a presença do Padre Estefano W onsik O S B M (Vigá
rio Paroquial) e Ir. Cláudia Derhun SM I, que veio especialmente de Prudentópolis/PR para conduzir o encontro. Com aproximadamente quinze
jovens, a Ir. Claudia iniciou nosso encontro com uma palestra muito inte
ressante e cheia de dinâmicas de grupo que tornaram a tarde muito
agradável. Ela enfatizou a necessidade de pensarm os a s n o ssa s tradi
ções ucranianas como uma chave para que possam os nos entregar inte
gralmente a D eus e ao Espírito Santo. Devem os ser p e ssoas que
brilham, que emanam luz por onde passam os. “Que não nos tornemos
pisca-piscas de Natal”, disse ela, onde a luz vem e vai, emudecendo aos
poucos. C hegam os no consenso de que precisamos ser perserverantes
na fé em Cristo e na Igreja, para que então possam os preservar a rica
tradição da Igreja ucraniana. A p ó s a palestra, fizemos nosso momento
de oração diante do Santíssimo, onde também pudemos nos entregar
plenamente a nossa Mãe, Maria.
A comunidade ucraniana de S ã o Paulo agradece especialmente à Ir.
Cláudia por aceitar o desafio e participar do nosso encontro. Também
não podemos nos esquecer do Pe. Estefano, que deu novo vigor para as
atividades do grupo de jovens de S ã o Paulo. So m o s uma comunidade
pequena, m as bastante atuante e que preserva muitas tradições de
n o sso s antepassados. O olhar atento para o futuro d essa comunidade é
fundamental para que continuemos o nosso trabalho e para que possa
m os estar cada vez mais próximos da Santíssim a Trindade - Pai, Filho e
Espírito Santo. Amém. Autor - Danilo Zajac.

Чим є деструктивні релігійні секти та групи по суті? Яка їх справжня мета і в чому
небезпека потрапляння під їх вплив? Підсумовуючи випуск програми «Психологічна
порадня» за участі Людмили Гридковець, яка багато років вивчає це питання, можна
сказати - у маніпуляції свідомістю людей, які потрапили у такі групи. Це - третя програма
за участі цього психолога на тему деструктивних впливів, пов'язаних із
псевдорелігійніспо.
Чим секта - як група людей, об'єднаних певною ідеєю чи інтересом, відрізняється від
не-секти? І чому саме поняття «секта» має на сьогодні таке негативне значення? До слова,
секти бувають не лише релігійними, а й психотерапевтичними, економічними,
політичними і інші. Релігійних сект і деструктивних груп в Україні багато, і часто вони
маскуються під, наприклад, соціальні рухи. Отже,три основні ознаки секти якявища:
1. закрите середовище;
2. протиставлення «ми-вони»;
3. застосування певних технологій для утримання й залучення адептів та контролю
їх свідомості.
«Контроль свідомості - важливий у цих випадках фактор, - підкреслює психолог. - У
сектах і схожих на них групах завжди присутній контроль поведінки, інформації,
емоцій...»
Саме за цими ознаками визначається відмінність між релігійною сектою чи групою і
будь-якою церквою як інституцією, незалежно від віросповідання.
«Церква - завжди відкрите середовище: туди ніхто нікого не втягує і ніхто не тримає,
це особистий свідомий вибір ліодини, - каже Ліодмила Гридковець. - У Церкві немає
протиставлення себе іншим, немає цього «тільки у нас - правда», як є у сектах. Навпаки,
Церква каже, що людина може порятуватися різними шляхами, проте найближчий із них
- через Христа. І найважливіше: Церква не контролює ні ліодину в усіх її проявах, ні
інформацію, яку вона дістає, не застосовує технології впливу на свідомість. У сектах же і
«богослужіння», й акції, і будь-яке дійство мають чітку технологічну послідовність для
утримання високого емоційного фону, часто застосовуються певні гіпнотичні
прийоми...»
Ще одне важливе зауваження: провідники, гуру, лідери сект чи подібних груп завжди
мають свою, неозвучувану, мету і завжди точно знають, що роблять і якими методами
діють. Йдеться про технології впливу на масову свідомість, які мають свої механізми
включення ліодей у процес, утримування їх і, фактично, зміни особистості.
Як розпізнати маніпулятивні техніки, які мають спільну основу? Психолог каже: нічого
нового за тисячі років, з часів написання Біблії, немає І, як класичний приклад для
розуміння, наводить третій роеділ Книги Буття - епізод зваблювання Єви змієм.
«Опис зваблювання Єви - класична модель такої техніки, - пояснює психолог. Перший момент - фраза «а чи справді Бог так сказав, ти впевнена?» Це «а чи ти
впевнений/впевнена?» - пусковий механізм для будь-якої маніпуляції, введення у
маніпулятивну структуру. Далі наступає реакція «клієнта» - сумнів і підміна базових
понять: наприклад Єва, ніби виправдовуючись, починає плутати Дерево Життя й Дерево
Пізнання. Коли запускається механізи маніпуляції, ми починаємо плутатися у тому, що
раніше навіть на думку не спадало піддати сумніву. Наступний етап: маніпулятор дає
шматочок правдивої інформації^ спонукаючи, щоб ми її перевірили. М и перевіряємо,
переконуємося, що так, все правильно - і критичність мислення різко падає. А далі
маніпулятор додає те, що йому потрібно, «зїж той плід, і станеш, як Бог...» По-сугі, всі
маніпуляції базуються на цій моделі...»
Хто є вразливим для такого роду маніпуляцій - так би мовити, в групі ризику?
Психолог каже: зарікатися не варто нікому, у ліодини бувають різні стани й періоди ужитті,
хоча, звичайно, є певні психотипи, більш схильні піддатися такому впливу.
«В першу чергу, це - люди, які шукають. Істину, віру, Бога, відповіді на певні питання, каже Ліодмила Гридковець.-Уявімо: людина має перейти пустелю, іїй кажуть, що десь там
є оаза, якщ о забракне води. І ось ліодина йде пустелею, виснажена і спрагла - і бачить
калюжу. Спрацьовує розпізнавальний елемент-«вода»,який накладається на образ оази,
і ліодина п'є ту брудну воду... Так і в житті: коли ліодина потребує, спрагла і має тільки
образ «оази», перша ж калюжа, з великою ймовірністю, буде сприйнята як ця оаза...»
Друга група ризику - люди з низьким критичним мисленням: застосування певних,
часто доволі примітивних, технологій легко втягує їх у поле маніпуляції.
Третя група - люди, які переживають травматичні ситуацій опиняються один на один
із життєвими проблемами.
«Одна із технологій, які застосовуються у сектах, - так звана техніка «бомбардування
любов'ю», коли людина отримує стільки уваги, співчуття, розуміння, скільки, можливо,
ніколи не мала, - пояснює психолог. - Це - перший етап, етап ловитви адептів у тенета,
тому що далі все відбуватиметься по-іншому. Ще раз підкреслю - ніхто не може бути
убезпеченим вщ такої ситуації, навіть священнослужителі. Треба розуміти - ліодина,
потрапляючи у те середовище, втрачає контроль над собою ...»
Що робити,якщо очевидно, що близька ліодина потрапила під вплив секти чи групи?
Психолог каже: в жодному разі не можна прямо говорити ліодині, що вона - в секті.
«Діяльність будь-якої секти спрямована, зокрема, на те, щоб відсікти людину від її
коріння і середовища: працює вищезгаданий антагонізм «ми - вони» - тоді нею легко
маніпулювати, - пояснює Ліодмила Гридковець. - Тому коли родина чи друзі почнають
протиставляти себе секгі, вони ніби підтверджують - так, вони більше не родина і не друзі.
З людиною потрібно говорити і м'яко відводити від цього провалля: запропонувати піти
на зібрання разом, ставити запитання, спонукаючи шукати невідповідності у тому, що вона
чує від гуру... Подальша специфіка контрманіпуляціїутому, що людина має бути вилучена
із середовища секти фізично - принаймні, на якийсь час І там - у горах, в селі, у подорожі,
коли немає зовнішнього впливу, - спокійний діалог, прийняття і розуміння. І ліодина
поступово відновиться. І, звичайно, потрібна допомога психолога, тому що може йтися
про культову залежність, яка є залежністю, як і будь-яка інша...»
Джерело: http://reradio.com.ua/
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Como a guerra híbrida da Rússia transforma a
desinformação em arma
Por Nolan Peterson
Kiev, Ucrânia The Daily Signal[19/11/2019]

Enquanto a s bombas e os foguetes russos caíam sobre a cidade de
Debaltseve, em fevereiro de 2015, a s tropas ucranianas no local come
çaram a receber curiosas m ensagens de texto anônimas em se u s celu
lares. "S e u s camaradas ao redor já deixaram su a s posições, então você
deve deixar a sua também", dizia uma mensagem.
A s m ensagens também afirmavam que Petro Poroshenko, presiden
te da Ucrânia na época, e comandantes militares ucranianos haviam
"traído" se u s soldados.
M ais tarde, o s militares ucranianos concluíram que a s forças milita
res russas haviam assum ido a rede local de celulares com estações
móveis de interferência.
A s m ensagens de texto faziam parte de uma operação psicológica
contra a s tropas ucranianas - com intenção não muito diferente da estra
tégia de soltar folhetos de propaganda de aviões, uma técnica de guerra
psicológica que remonta à Primeira Guerra Mundial como uma maneira
de desmoralizar a s tropas.
"A s notícias falsas sã o uma arma", disse-m e meu amigo Viktor Kovalenko.
Kovalenko, que é ex-jornalista e veterano de combate do exército
ucraniano na batalha de Debaltseve, acrescentou: "Por meio de notícias
falsas, os russos queriam derrotar os ucranianos da mesma maneira que
por artilharia e tanques".
Na Ucrânia, a s forças militares russas combinaram armas e táticas
da Primeira e da Segunda Guerra Mundial - como bombardeios de
artilharia, ataques por tanques e guerra de trincheiras - com armas
exclusivas do campo de batalha do século 21, como ataques cibernéti
cos e sofisticadas cam panhas de propaganda nas mídias sociais.
Em 1943, no meio da Segunda Guerra Mundial, os comandantes da
Força Aérea Britânica declararam que o objetivo de sua ofensiva combi
nada de bombardeiros era "destruir progressivamente os sistem as mili
tar, industrial e econômico da Alemanha e minar a moral do povo alemão
a um ponto em que sua resistência armada estivesse fatalmente enfra
quecida".
E sse decreto da década de 1940 parece muito com os objetivos da
guerra híbrida russa contemporânea.
A ssim como o poder aéreo estratégico no século passado, a s táticas
híbridas da R ússia têm como alvo a infraestrutura, o complexo industrial
militar e o moral civil da Ucrânia.
Em setembro de 2014, o general norte-americano Philip Breedlove,
então comandante da OTAN, chamou a guerra híbrida da R ússia na
Ucrânia de "a mais incrível tática de guerra de informação blitzkrieg que
já vimos na história da guerra de informação".
Entramos em uma nova era de conflito, em que o poder de um país
no cenário mundial não é mais medido por seu poderio econômico, mili
tar ou diplomático. Em vez disso, o audacioso uso da desinformação
para moldar a opinião pública internamente e no exterior permite que um
país como a R ússia se supere ao tentar definir eventos mundiais.
A R ússia é o mestre neste jogo. O s EUA, por sua vez, estão lutando
para acompanhar.
Em 2014, os Estados Unidos e a União Européia aplicaram sanções
econômicas punitivas a Moscou por sua agressão na Ucrânia. Desde
então, a s relações entre a R ússia e o Ocidente atingiram o seu ponto
mais baixo desde a Guerra Fria.
Usando a guerra cibernética e um império de propaganda transfor
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mada em arma, a R ússia embarcou em uma guerra híbrida relâmpago
contra a s democracias ocidentais. Olhando para trás, está claro que a
Ucrânia foi a salva inicial da guerra em curso da R ússia contra a ordem
mundial democrática liderada pelos americanos.
A R ússia usou a guerra na Ucrânia como campo de teste para su a s
doutrinas modernas tanto de guerra convencional quanto híbrida, forne
cendo um estudo de caso para os novos tipos de am eaças à segurança
que os E U A e se u s aliados ocidentais podem prever de Moscou.
A s forças militares dos E U A na Europa tomaram nota, prudentemen
te, e estão se esforçando para prever como a R ússia pode integrar
vários domínios de combate em uma ofensiva militar híbrida.
A gu e rra híbrida russa não é uma guerra secreta. Pelo contrário, ela
é o uso combinado da força militar convencional com outros meios,
como ataques cibernéticos e propaganda - tanto no campo de batalha
quanto por detrás das linhas de frente.
Na guerra convencional, o s efeitos do combate são limitados ao
alcance d as arm as utilizadas. Na guerra híbrida, no entanto, o campo de
batalha não conhece limites.
O s velhos paradigmas da justiça da guerra - que incluem métricas
como a proporcionalidade do uso da força mortal - estão sendo desafia
dos nesta era da guerra híbrida. Por exemplo, é eticamente defensável
lançar ataques aéreos letais em retaliação a um ataque cibernético?
Para agravar e sse s dilemas éticos, a guerra híbrida é inerentemente
projetada para criar confusão no campo de batalha, principalmente no
processo de comando e controle, atrapalhando o reconhecimento da
situação pelas tropas da linha de frente e por se u s comandantes.
Para os militares ocidentais, que preferem ataques de precisão com
risco mínimo de danos colaterais, e sse tipo de confusão pode ser paralisante.
Não há dúvida de que a s forças arm adas americanas são superiores
à s da Rússia. O s gastos com defesa dos E U A em 2018 atingiram U S $
649 bilhões, em comparação com o s U S $ 61 bilhões da R ússia naquele
ano. Economicamente, também, a R ússia está longe da América, com
um produto interno bruto que equivale a cerca da metade do da Califór
nia - similar ao da Coréia do Sul.
No entanto, nesta nova era de guerra híbrida, a R ússia é capaz de
ameaçar os interesses de segurança dos E U A e minar a estabilidade da
ordem mundial democrática sem recorrer à ação militar direta.
Em vez disso, ao transferir o ônus da escalada de conflitos para se us
adversários, a R ússia testa se n o sso s líderes, no Ocidente, estão
dispostos a retaliar contra atividades não letais, a s cham adas "zonas
cinzentas", com força militar letal. Assim, apesar de su a s fraquezas con
vencionais, a R ússia é uma superpotência híbrida com uma capacidade
incomparável de controlar a economia da atenção no mundo.
A R ússia transformou informações em arma ao enviar su a s organi
zações de mídia estatais para minar a s sociedades e a s instituições
democráticas ocidentais. E, aproveitando os níveis historicamente
baixos de confiança no jornalismo, a guerra de informação da R ússia é
direcionada com precisão à s populações ocidentais por meio da Internet
e das mídias sociais.
E s s a s atividades manipularam e inflamaram divisões na sociedade
americana - muitas vezes colocando o s americanos uns contra os
outros.
A s audiências do processo de impeachment do presidente Donald
Trump na sem ana passada foram uma evidência clara da atual polariza
ção da política americana e de como nossa sociedade se tornou irreme
diavelmente dividida. E sse novo status quo deve preocupar os america
nos de todas a s posições políticas. Acima de tudo, e ssa é uma vitória
para a Rússia.
Em um de se u s discursos mais fam osos da Segunda Guerra M un
dial, o primeiro-ministro britânico Winston Churchill disse:
N ós lutaremos nas praias; lutaremos nas pistas de aterrissagem;
lutaremos nos cam pos e nas ruas; lutaremos nas colinas. Nunca nos
renderemos.
Em nosso próprio tempo, já estamos em conflito com a Rússia,
m esmo que não saibamos.
M a s a s futuras batalhas desse conflito não serão necessariamente
a s disputadas por território, usando tanques, tropas ou aviões de guerra.
Em vez disso, lutaremos contra a R ússia no ciberespaço e nos cam pos
de batalha da informação. Acima de tudo, lutaremos pela soberania da
mente de n o sso s cidadãos. E, no final, devem os reconhecer que a
verdadeira origem das am eaças contra nossa nação vem do exterior e
não cair na armadilha da Rússia, lutando contra nós mesmos.
2019 The Daily Signal. Original em inglês"/
Fonte: Gazeta do Povo. Quarta feira, 20 de novembro de 2019.
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5 Razões para passar o Natal na Ucrânia
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Razão 5: As Canções de Natal

Por Gisele Roth
A o pensar em férias de inverno, poucas p esso as pensam na Ucrânia.
O qu e pode vir em sua m ente:" Ah, não - ap osto qu e são m ontes de neve, ursos
a n d a n d o pelas ruas, prédios cinzentos e nada para fazer"...
M a s isso está lo n ge de ser verdade.. A Ucrânia é fascinante em todas as épocas
d o ano.
Separam os aqui 5 Razões para você passar o Natal nesse País tão especial.
Você vai se surpreender!

Razãol: Dois Feriados
Você terá d o is Natais! A m aioria d o s ucranianos pertence a religião ortodoxa
oriental d o cristianism o e ainda se gu e o calendário juliano. Isso significa que to d o s
o s feriados na Ucrânia ficam exatam ente 13 dias atrasados. D essa form a, o se gu n d o
Natal ucraniano é celebrado no dia 7 de Janeiro.

A p ó s a refeição, as p esso as gostam de cantar canções de Natal ou 'Kolhades'.
Essas canções podem ser cantadas em casa ao redor da m esa ou tam bém nas ruas.
A s aldeias no interior o u nas regiões de m ontanha, m antém as tradições m ais g e n u í
nas com as cantatas - peças tradicionais de Natal. M a s se você não tem chance de ir
para a zona rural, Lviv é um a ótim a opção. D urante o Natal, esta cidade se transform a
em um lindo espetáculo de luzes e faz com qu e p o ssam o s sentir m ais de perto o
espírito natalino! G ru p o s de pessoas, to d o s ve stid o s com roupas tradicionais colori
das, se espalham em frente ao Teatro da O pera Ballet, cantando canções de Natal
festivas, apresentando perform ances e ocasionalm ente entrando em cafés decora
d o s para cantar com o s visitantes. A s pessoas tam bém carregam as "d id u h " (estrelas
giga n te s de cores vivas feitas à m ão) en quanto estão a cam inhar cantando.
E en tão ? Ficou com vontade de conhecer um p o u co m ais sob re o Natal na Ucrâ
nia? Esperam os que as no ssas dicas tenham ajudado e qu e sirvam de inspiração para
a sua próxim a viagem !
'Веселого Різдва' Veseloho Rizdva

O Natal ucraniano está lo n ge da idéia típica da Europa Ocidental, com presentes
e Papai Noel.
Na Ucrânia, o Natal está totalm ente ligad o ao nascim ento de Jesus. A s lojas
estão cheias de m anjedouras, as canções são sob re histórias religiosas, e a Ceia tradi
cional de Natal está de algum a form a ligada ao nascim ento de Jesus e de seus a p ó s
tolos.
Até a saudação ucraniana diária m uda! A s p esso as cum prim entam com
'Х р и сто с Рож дається' 'C risto nasceu' e respondem com 'Glorifica-o'.

Agência de Viagens GR Travei Groups
Embarque nos seus sonhos e viva momentos únicos!
Whats: (41) 9 9669-9288 Tel: (42) 3446-6598
e-mail: viajecom@grtravelgroups.com.br - Site: grtravelgroups.com.br
Rua Marechal Deodoro 373, Centro - Prudentópolis - PR

Razão 3: Tradições Emocionantes
M e sm o qu e o Natal U craniano tenha o m aior enfoque na religião, há m uitos
rituais p a gã o s qu e surgiram nessa celebração. O m aior destaque é a Ceia de Natal, ou
"Sviata Vetchera". Tradicionalm ente, as p esso as jejuam o dia todo, m as você pode
com eçar o dia be b e n d o água benta que foi abençoada na igreja. O jantar tradicional
consiste apenas em refeições vegetarianas, sem go rd u ra o u carne. A m esa não deve
ter mais, nem m e nos de 12 pratos. Cada canto da m esa deve ter um dente de alho
(para proteger d o mal) e um a noz (para dar forças). A fam ília senta-se jun to à mesa,
som ente q u a n d o a prim eira estrela atinge o céu. N o canto da casa, o pai coloca o
"d id u h "- bu q uê de trigo e flores secas lindam ente decorado - o sím b o lo da prosperi
dade e da riqueza.
Razão 4: A C om ida
Kutchá, varenyky, borstch, holup tsi e m uito mais... O s destaq ues culinários m ais
deliciosos da Ucrânia sem pre foram reservados para o Natal. A ceia tradicional
sem pre com eça com to d o s to m and o um a colher de kutchá, de p ois um prato de
borstch com legum es frescos e apenas um to q u e final de crem e de leite caseiro.
D e p ois vem os pratos principais, o varenyky, holuptsi, pyrizhky, kolach e assim
por diante (lem bre-se, são doze pratos!).
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Молодим

П и ш е Ю зьо Ш ило
На добро й на щастя вам, дорогенькі!

Читачам
Г

Олень і виноградник - Ьу Казкар-чарівник
Для молодшого шкільного віку Езоп

п

-

Якось на зеленому схилі гори пасся гарний білий золоторогий олень. Був
теплий, погожий осінній день а олень про небезпеку й не думав. Та, на лихо,
здалека помітили його мисливці й помчали до нього. Олень теж побачив
мисливців, але запізні, тоді вже, коли ті, цілячися з луків і підступилися
близько.
«Лишенько моє, тепер ніяк утекти до лісу! - подумав олень. Поблизу був
гарний виноградник, густо зарослий листям а поміж листками дозрілі грона
винограду. - Ану ж бо сховаюся в отому винограднику».
Олень щодуху кинувся вниз. А мисливці, напнувши тятиви, побігли
слідом. Проте не здігнали й олень на чудо потрапив заховатися.
- Стійте! - гукнув один мисливець,- Оточіть виноградник та гарненько
видивляйтеся - він десь там. А коли вибіжить на поле, ми одразу його
побачимо.
Мисливці поставали, пристерігаючи за кущами винограду. Але олень
заховався так добре, що жодне око не могло його примітити.
- Де ж він дівся? - питає один із мисливців.
- Напевне, встиг ускочити в ліс,- каже другий.
- Ні,- докинув третій,- ми добре пильнували і, коли б він з ’явився,
неодмінно побачили б.
- У полі теж не видко,- промовив четвертий,- Що ж робити?
- Ще пошукаймо, - озвався п’ятий мисливець. - Не знайдемо - що ж,
нічого не вдієш. Мисливці востаннє обдивилися, переглянули виноградник, та
знову марно. А Олень поміж листям винограду майже й не дихав. Нарешті
мисливцям набридло шукати і чекати.
- Ходімо, - каже один, - певне, олень таки втік від нас.
- Ходімо,- погодились мисливці та й подалися гуртом геть.
Олень дуже зрадів, побачивши, що його вороги пішли:
- Я врятувався - аж не віриться! Та й ну давай на радощах шматувати
листя й солодкі грона винограду! Біг олень від куща до куща, розсував гілки,
розгойдував листя, скидав на землю дозрілі грона, топтав все під ногами, одне
слово, геть знетямився й забув про небезпеку.
І скоїлося несподіване - треба ж було озирнутися одному мисливцеві!
- Гляньте! - гукнув він до товаришів. - У винограднику щось
ворушиться! Ходімо подивимось, що воно таке! Мерщій!
Мисливці побігли до виноградинка - і побачили оленя.
- Ось він!
Олень кинувся тікати, мисливці - за ним. Мчить олень, серце йому
калатає із жаху, а в голові одна думка снується: «Чому я не стояв нишком у
винограднику? Він сховав мене від небезпеки, а я, невдячний, потоптав
гостинність його й доброту понівечив. От і караюсь по заслузі!». Що сталося
з оленем, піймали його чи ні мисливці, застрелили чи ні, казка не каже, але
якщо втік і вижив, то мабуть на ціле життя навчився не бути захланним, а
коли врятується від будьякої небезпеки, бути вдячним і не давати свободи для
радости, бо коли промине одна небезпека не можна виклукувати її назад.
Отак і деякі люди бувають покарані за те, що не цінують своїх
благодійників. Виноград сховав оленя, а він, дурака, почав його топтати,
ломати, й кидати на землю та нищити грона які могли би бути використані
господарем виноградника.
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Часто вогоримо про щастя і бажаємо щастя унс прос оутрос а прінсіпалминти
для себе самих і инь муйтос казос кажемо, ки тівемос сорте, пор сорте нам
сітрафило таке або сяке, або, пило контраріо, що ми не мали щастя, бо нам
сіневдало те чого ми хтіли й кажемо жи не мали щастя. Прінсіпалминти теперки
но комисо до ано бажаємо щастя на новй рік нам і єштшм. А чи ми знаємо о ки é
еста сорте? Дехто думає, що це така сила яка притягає до нас щось доброго й в
декого та сила є або нема тому кажемо жи маємо щастя або не маємо його. Але так
думати про щастя це фантазія і нада майс. Пура фантазія бо ном езісги якась сила
в нас жиби притягяла десь не знати звідки для нас те чого хочемо або щось злого
чого не хочемо. Акі преціза дістінґір сорте - щастя від енержія яка переходить від
одної особи до другої. Щастя то мало би бути якесь добро або зло яке десь знікуди
до еспасо мало би прилетіти до когось.
Єнше слово для щастя це припадок, аказо, асіденти, казуалідаде, імпревісто...
Це щось, жи сталося отак нехотячи, щось жи не дасть того передбачити, ном да
пра превир. Щастя або нещастя стається так несподівано як грім з неба коли на
небі нема хмари а пече сонце. На щастя ніхто собі не заробив і не заробить, ані не
випросив ані не випросить в когось або навіть в Бога. Квандо алґума койза винь де
Диус, то ном é сорте, а це дар від Бога, а Бог дає свій дар кому хоче і коли хоче й
не кидає жереб, істо é, ном есколє пор сорте кому його дати. Ном тинь но мундо
алґума песоа ки тинь майс сорте, а єнша ки тинь минос або нон тинь сорте. Щоб
мати сорте як асіденти, всі є однаковісінькі і ніхто не має ані більше ані менше
пробабілідаде його отримати.
Є така рослина жи инь портуґез сіназиває триво, а по нашому щось як
конюшина і кажуть жи тримати в руках листя з конюшини з чотирма листками, то
щастя прийде. Але це проста дурниця, дурні забобони. Це нічогісінько не поможе
й можеш ці листки тримати до страшного суду, то вони не притягнуть ніякого
добра для тебе...
Но комисо до ано ми бажаємо щастя унс пара оутрос. Чи це щось поможе?
Так, може помогти, але це не буде то щастя про яке люди думают, а це якесь добро,
жи паса де ума песоа пра оутра, бо бажати добра для когось це висилати від себе
позитивну енергію для когось і це не буде щастя, але перехід доброї енергії або
позитивної думки від одної особи до дрогої. Знаємо, жи люди між собою сполучені
різними силами й енергіями й одні другим подинь ажудар, мандар боас або ном
боас ондас, істо é, енержіас так як і можут мандар енержіас неґатівас, які подинь
прежудікар оутрос. Дезежар койзас боас прос оутрос то є щось добре і то добро
буде переходити з одного до другого, ума форса реал і то не буде щастя-припадок,
але добра енержія яка переходить з особи до особи.
Вомос дар ум езипло на те все. Пор езимпло, я хочу, щоб був дощ. Дощ впаде
індепендинти від мого бажання і хотіти чи не хотіти нада адіянта, бо то депинди
тільки від хмар і клімату а хмари й клімат не будут мене слухати і між хмарами і
кліматом та мною нема неньума ліґасом. Але тинь оутра койза, я дуже сібою
заслабнути. Мій аміґо не боїтьса слабости й має здоров’я і він може бажати, щоб
те здоров’я, жи він має перейшло на мене й це може мені допомогти, бо та
позитивна думка аміґа перейде на мене і мені додасть відваги й віджене страх. Так
воно зі шастям. Пор езимпло, я хочу виграти на лотерії, але ніхто з людей не знає
який або які нумера вийдуть і тому сказати мені, які вийдут нумера. Якби хтось
знав ті нумера, то міг би мені через телепатію переказати, але ніхто не знає, бо тих
нумерів ще нема і тому тільки пор сорте, через випадок і щастя асіденти я можу на
них трафити.
В такому розумінні, бажати щастя це те саме, що бажати добра, а добро це
щось реальне, ки езісти на оутра песоа й воно може перейти на мене. Але нічого не
поможе бажати комусь щастя виграти на лотерії, бо не поможе желати іншому
того до чого я сам не маю доступу.
Кинь компрендиу іссо, та бом, а кинь ном компрендиу, си віри і тинти
компрендир, а я бажаю муйта сорте, пра восийс, істо é, того всього до чого маю
доступ і бажаю його вам, а бажати вам того щастя до якого не маю доступу, не
можу, бо це нічого ном адіянта.
Ваш Юзьо Шило

Засмійся
• “Коли думаєш, що я зле проваджу автом, вступися з дороги”.
• “Люблю працювати в групі, бо коли щось не вдасться, можу кинути вину на
інших”.
• Після довгих досліджень вже доказано, що головна причина розлуки подруг
це подружжя.
• Ніколи не позичай грошей другам, бо це спричинює амнезію (втрату
пам’яти).
• Коли би цей світ був добрий, дитина не родилася би з плачем.
• Всі кажуть що хочуть спасати світ, але ніхто не хоче помогти мамі мити
начення
• Краще два камені на дорозі ніж один в нирці.
• Провина моя, але я її кидаю на кого мені захочеться.
• Три речення які допоможуть тобі мати успіх в житті: “Це не я зробив”; “Так
воно було коли я сюди прийшов"; “Яка гарна твоя ідея, тільки хто її виконає на ділі!”
• Кажуть, що любов сліпа. Але коли чується так багато ЛЮБЛЮ ТЕБЕ, чи не
краще, щоб була німа?
Бідний одружений скаржиться, що нічого
не має, але коли обоє розлучаться, він каже: “я
все залишив для неї!”
• Чоловік до жінки: Навіть Лула вийшов
на волю, а ти донині не отвориш дверей твого
серця для мене!

Коли мене тебе будьяка небезпека й ти почуєшся
безпечний, радій, веселися, але май міру в твоїй радості.
Треба спершу затриматися й застановитися та скласти
подяку Богові за порятунок і зробити постанову на другий
раз не лізти в небезпеку, бо один рятунок не запевняє, що
буде й другий!

