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ХРИСТ0С В0СКРЕС!
В0ЇСТИН0 В0СКРЕС!
Cristo ressuscitou, venceu a m orte е com sua m orte assegurou a ressurreição a todos!
A feliz notícia-mistério da Ressurreição de Cristo é celebrada solenemente pela Igreja neste grande
tempo da Páscoa. Nos nos unimos com o universo cristão na grande alegria e na je na VIDA
anunciada pela ressurreição de Cristo e na esperança da nossa ressurreição para a VIDA que Jesus
Cristo nos garantiu.
Desejamos a todos nossos leitores, colaboradores e a todos osfiéis uma Feliz Páscoa. Fazemos votos
que a grande verdade da ressurreição de Cristo esteja presente em todos os dias da nossa vida e
ilumine a nossa caminhada rumo à ressurreição!

Xpucmoc Воскрес! 'Воістину. Воскрес!
‘Велику, й радісну в\стку~тайну про життя після
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воскресіння.
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Воскресних Свят.
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Христове воскресіння просвічує всі дні
нашого життя і буде світ лом, яке нам
покадує
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воскреісння.
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ІСУС ПРЕДСКАЗАВ СВОЮ СМЕРТЬ ЯК
МІСТ ДО ВОСКРЕСІННЯ
Під час свого прилюдного життя,
Ісус кілька разів предсказував про
свої страсти, смерть і воскресіння. Всі
чотири Євангелисги згадують про ті
предсказання Ісуса, який згадує, що
буде переслідуваний, суджений і
засуджений на смерть, але не стане
переможений смертю, воскресне з
гробу. Св. Матей згадує про те три
рази при різних нагодах:
“З того часу Ісус почав виявляти
своїм учням, що йому треба йти в
Єрусалим і там багато страждати від
старших,
первосвящеників
та
книжників, і бути убитим, і на третій
день воскреснути” (Мт 16,21)
“Як вони зібралися в Галилеї, Ісус
мовив до них: “Син Чоловічий має
бути виданий у руки людям, і вони
його уб’ють, але третього дня він
воскресне” (Мт 17,21-22).
“Коли Ісус вирушив у Єрусалим,
узяв зі собою дванадцятьох і дорогою
сказав їм: “Отож ми вирушаємо в
Єрусалим, і Син Чоловічий буде
виданий
превосвященикам
і
книжникам, і засудять його на смерть.
І віддадуть його поганам, щоб ті
глумилися, катували та розіп’яли
його; а третього дня він воскресне”
(Мт 20,17-19).
Марко: “І він узяв навчати їх, що
Синові Чоловічому багато треба
вистраждати, а й відцураються його
старші,
первосвященики
та
книжники, буде він убитий, по трьох
же днях воскресне” (Мк 31-33).
Лука:
“Далі
додав:
“Син
Чоловічий має багато страждати;
старші, первосвяженики та книжники
його відкинуть і уб’ють, та він на
третій день воскресне” (Лк 9,22).
Иоан: “Прийшла година для
прославлення
Сина
Чоловічого.
Істино, істино, говорю вам: зерно
пшеничне коли не впаде в землю і не
завмре, залишиться саме одне; коли ж
завмре, то рясний плід принесе (...)
Але на те ж я й прийшов - на цю
годину. Отче, прослав твоє ім’я!” І
голос із неба злинув: “І прославив, - і
знову прославлю!”(.. .)“Я ж коли буду
від землі піднесений, усіх притягну до
себе” . Це сказав він, щоб зазначити,
якою смертю вмре. (Йо 12,20-36).
Смерть не змогла перемогти того,
хто є Життям. Вона взяла над ним
владу лише на три дні, бо Ісус, своїм
воскресінням, славно й вповні переміг
смерть. І те воскресіння також
призначене для усіх спасенних у День
Господній (Див. Рим 8, 10-11; І Кор
15; І Сол, 4,13-18)
Після трьох років перебування з
учнями, Ісус створивши з ними тісну
злуку, рішив заздалегідь повідомити
їх і приготовити до того, що з ним має
відбутися. Знав, що, як всі люди, піде
на смерть, але знав, що своєю смертю,
яка родиться з любови, переможе ту
іншу смерть, яка зродилася з гріха.
Через свою науку й діла, Ісус
стягнув на себе ненависть релігійних
лідерів, які були сміло прив’язані до
старинних традицій, часто людських, і
не були здібні прийняти новості, що її

приніс з неба Спаситель. Ця
ненависть до Ісуса це була ненавістю
до Божого Слова й до самого Бога,
якого жиди називали Батьком Отцем (Йо 8,31-47; 15,24).
Учні відчули, що час коли Ісус
буде ув’язнений і піде на смерть вже
зближається. Слова відваги Томи й
Петра про це говорять (Йо 11, 7-16;
13,36-38).
В словах Ісуса про його смерть
було осудження браку зрозуміння
Божої науки зі сторони жидівської
старшини, і запевнення, що правда
Божа переможе, що й здійснилося
(Мт 13,57; Йо 1 , 1;8).
Божий Син ніколи не настрахався
перед ненавистю і переслідуванням
релігійних
провідників.
Зберіг
маєстат й повагу, в усьому був
уважний, щоб творити волю Отця
Небесного. Поводився як Агнець
Божий, який бере на себе гріхи світу,
але заразом був і відважний, не боявся
сказати правду. Покірний, чутливий,
справедливий,
правильний,
милосердний, добрий, святий, чистий,
мирний, у всьому творив волю свого
Отця. Не замовчував перед тим, що
ображало Божий маєстат й вмів
опрокинути один за одним аргументи
й запитання старшин.
Коли прийшов час, він не
відкладав подорожі до Єрусалиму, не
змінив свого навчання, а відважно
йшов назустріч тому, що було
призначено.
Руководився
справедливістю, любов’ю до Бога й до
людей, до тих, які сприйняли його як
Спасителя і до тих, що ним погордили.
Предсказання про страсти й
смерть більше непокоїли апостолів
ніж потішали предсказання про
воскресіння, яке для них було чимось
нечуваним. Але воно здійснилося, він
Воскрес як був предсказав.
о. Т. Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
JESUS PREDISSE A SUA MORTE Е
GARANTIU A RESSURREIÇÃO

Durante sua vida pública, Jesus
anunciou várias vezes aos discípulos a sua
paixão, morte e garantiu que a morte não
o manterá sob seu domínio, por ele ser
VIDA E A RESSSURREIÇÃO: Eu sou a
ressurreição e a vida” (Jo 11,25-26)
Os quatro evangelistas, Mateus,
Marcos, Lucas e João registraram o aviso
antecipado de Jesus sobre sua morte e
ressurreição. O evangelista Mateus faz
três citações pronunciadas em locais
diferentes.
“Jesus começou a manifestar a seus
discípulos que precisava ir a Jerusalém e
sofrer muito da parte dos anciões, dos
príncipes, dos sacerdotes e dos escribas:
seria morto e ressuscitaria ao terceiro dia”
(Mt 16,21).
“Enquanto caminhava pela Galileia,
Jesus lhes disse: ”0 filho do homem deve
ser entregue nas mãos dos homens. Matá-lo-ão, mas ao terceiro dia ressuscitará. E
eles (os apóstolos) ficaram profundamen
te aflitos” (Mt 17,21-22).
“Subindo para Jerusalém, durante o
caminho, Jesus tomou à parte os doze e
disse-lhes: “Eis que subimos a Jerusalém,
e o filho do homem será entregue aos
príncipes, sacerdotes e aos escribas. Eles
o condenarão à morte. E o entregarão aos
pagãos para ser exposto às suas zomba
rias. Açoitado e crucificado, mas ao
terceiro dia ressuscitará” (Mt 20,17-19).
Marcosl: “E começou a ensinar-lhes (os apóstolos) que era necessário
que o Filho do homem padecesse, fosse
rejeitado pelos anciãos, pelos escribas,
pelos sumo-sacerdotes e pelos escribas, e
fosse morto, mas ressuscitasse depois de
três dias. E falava-lhes abertamente
dessas coisas” Mc 8,31 - 33).
Lucas: “Ele acrescentou: é necessário
que o filho do homem padeça muitas
coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos
príncipes dos sacerdotes e pelos escribas.
É necessário que seja levado à morte e
que ressuscite ao terceiro dia” (Lc 9. 22).
João: “É chegada a hora para o filho
do homem ser glorificado. Em verdade
em verdade, vos digo: se o grão de trigo,

caído na terra, não morrer, fica só; se
morrer, produz muito fruto (...). Mas é
exatamente para isso que vim a esta hora.
Pai, glorifica o teu nome!” “Nisto veio do
céu uma voz: “Já glorifiquei e tomarei a
glorificá-lo” (...) “E quando eu for levan
tado da terra, atrairei todos os homens a
mim” dizia, porem, isto, significando de
que morte havia de morrer” (Jo 12. 20 36).
A morte não teve poder de vencer
Aquele que é Vida. O poder temporário da
morte durou apenas três dias. Jesus a
venceu definitivamente pela ressurreição
que não é só a sua ressurreição, mas é
transferida aos salvos no Dia do Senhor.
(Cfr. Rom 8.10 -1 1 ; 1 Cor 15; 1 Tes 4.13
-1 8 .
Depois de uma convivência de três
anos que gerou vínculos profundos com
seus discípulos, o Senhor Jesus decidiu
alertar e prepará-los para a sua ausência.
Com os anúncios, foi iniciada a contagem
regressiva que culminaria com a morte e
três dias depois, a ressurreição que deve
ser vista como vitória da morte nascida do
amor de Deus sobre a morte nascida do
pecado do mundo.
Ao expor as Escrituras no sentido
que o Espírito Santo havia dado a elas,
Jesus atraiu sobre si o ódio da liderança
religiosa judaica, rebelde à Palavra de
Deus desde os antepassados. Esse ódio ao
Filho foi transferido ao próprio Deus a
quem os religiosos chamaram de Pai.
João 8. 31 -4 7 ; 15.24.
Os discípulos pressentiram que algo
trágico iria acontecer com o Mestre. A
ironia de Tomé e a coragem de Pedro
fazem parte desse cenário. João 11.7 —
16; 13.36-38.
No alerta de Jesus estava contida a
denúncia de que a verdade e a vida preva
leceríam brevemente sobre o ódio e a
morte. As Escrituras inevitavelmente se
cumpriríam. Mateus 13.57; João 1.11; 8.
43,45.
O Filho de Deus jamais se intimidou
com a ira dos religiosos. Manteve autori
dade e o autodomínio. Portou-se em todo
o tempo como Cordeiro de Deus que tira
o pecado do mundo, mas não se furtou em
ser o Leão de Judá quando isso foi neces
sário. Em Sua humanidade cultivou a
humildade, a sensibilidade, a justiça, a
retidão, a misericórdia, a bondade, a santi
dade, a pureza, a paz, a renúncia e a espe
rança. Não silenciou diante do que ofen
dia o caráter divino e por isso diluiu um a
um os argumentos e as perguntas capciosas dos religiosos.
Ao iniciar a sua última caminhada
para Jerusalém não hesitou em aceitar a
paixão e a morte, prosseguiu decidido no
cumprimento do que Lhe estava reserva
do desde o início da história da humanida
de quando o pecado se instalou no mundo
com a desobediência do homem ao Cria
dor. Era necessário que Ele fosse a
expressão maior do amor de Deus à
humanidade e particularmente àqueles
que O acolhem como Senhor e Salvador.
O anúncio da morte de Jesus impactou e entristeceu mais os discípulos do
que o incompreensível e boa notícia da
Sua ressurreição. No entanto, a verdade
da ressurreição os transformou em márti
res da fé na RESSURREIÇÃO!
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Євангельське Ч итання
Великдень: Йо 1,1-17
Споконвіку було Слово, і з
Богом було Слово, і Слово
було — Бог. З Богом було
воно споконвіку. Ним постало
все, і ніщо, що постало, не
постало без нього. У ньому
було життя, і життя було —
світло людей. І світло світить у
темряві, і не пойняла його
темрява. Був чоловік, посланий
Богом, ім'я йому — Иоан.
Прийшов він свідком —
свідчити світло, щоб усі з-за
нього увірували. Не був він
світло — був лише, щоб
свідчити світло. Справжнє то
було світло — те, що
просвітлює кожну людину.
Воно прийшло у цей світ. Було
у світі, і світ ним виник — і світ
не впізнав його. Прийшло до
своїх, — а свої його не
прийняли. Котрі ж прийняли його — тим дало право дітьми Божими стати, які
в ім'я його вірують; які не з крови, ані з тілесного бажання, ані з волі людської,
лигне — від Бога народилися. І Слово стало тілом, і оселилося між нами, і ми
славу його бачили — славу Єдинородного від Отця, благодаттю та істиною
сповненого. Свідчить про нього Иоан, і проголошує, промовляючи: «Ось той,
про кого я говорив: Той, що йде за мною, існував передо мною, був раніше за
мене.» Від його повноти прийняли всі ми — благодать за благодать. Закон бо
був даний від Мойсея, благодать же й істина прийшла через Ісуса Христа.

Читання з Діянь Апостолів: 1,1-8
Першу книгу я написав, о Теофіле, про все, що Ісус робив та що навчав від
початку аж до дня, коли вознісся, давши Святим Духом накази апостолам, яких
собі вибрав. Він показував їм себе також у численних доказах живим після
своєї муки, з'являючись сорок день їм і розповідаючи про Боже Царство. Тоді
ж саме, як споживав хліб-сіль із ними, він наказав їм Єрусалиму не кидати, але
чекати обітниці Отця, що її ви від мене чули; бо Иоан христив водою, ви ж
будете хршцені по кількох цих днях Святим Духом. Отож, зійшовшися, вони
питали його: «Господи, чи цього часу знову відбудуєш Ізраїлеві царство?» Він
відповів їм: «Не ваша справа знати час і пору, що їх Отець призначив у своїй
владі. Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми
свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії й аж до краю землі.»
Це Євангеліє від Иоана вказує, що Воскресіння Ісуса це конечний кінець
його тузменого видимого життя, бо Він є Словом Божим вічним, який не мав
ані початку ані не буде мати кінця, Його воскресіння це не якийсь особливий
факт, але це конечність Його вічности, божества, безпочатковости й
нескінчености. Коли Друга Особа Божа, Слово Боже стало тілом, то прийняло
смертність тіла, а не смертність самого Слова, бо воно безсмертне, вічне.
“На початку” (Йо 1,1), так починається Євангелія від Йоана. Так само й
Старий Завіт починаається: “На початку Бог створив...) (БутІД). Це слово
“початок” має подвійне значення: початок, що означає вічність
(безпочатковісгь) коли не було часу який щойно почався коли постало
створіння, тобто, початок існування того, що сотворене в часі.
“На початку було Слово”: Йдеться тут про вічність Бога. Боже Слово,
Друга Особа Божа існувала перед створеним світом, від віків а у вічності нема
часу. Син Божий не мав початку: існувало вічно, ще перед тим як існував час,
“від Отця родженого але не створеного” . Був початок у нашому значенні з його
Воплоченням і потім народженням тут на землі від Діви Марії. Той вічний
початок не мав ані минулого ані майбутнього, бо вічність Божа це
безпочаткова і нескінчена теперішність, там нема минулого ані будучого, а все
це постійне, безпочаткове й нескінчене тепер. Справді нам це тяжко зрозуміти,
але віра нам каже, що Син Божий існував від віків і це “від віків” Святе Письмо
називає “на початку” .
Тому, що Ісус є вічний, смерть не могла над ним запанувати, він не міг
зазнати смерти, бо смерть це “закінчення” , а прийняв смерть тільки тому, що
стався людиною. Одначе тому, що Він вічний Бог, мусів воскреснути, бо
смерть не могла над ним панувати, те, що почалося в часі не мого запанувати
над тим, що не почалося, а існує.
Ісус Христос Бог вічний і він прийшов до нас, він з нами. Прийшов, щоб
запевнити всім вічність, як і він вічний, бо хто любить, він дає все своє тому
кого любить. Тому, що Христос має вічність, він хотів стати подібний до нас
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смертних, але й передати нам те, що є його - вічність, і це він здійснив у своїм
воскресінні; уподібнився до нас ставши людиною і уподібнив нас до себе
воскреснувши з мертвих.
Ісус воскрес, бо було неможливо Богові вмерти, він понад смертю, в и щ и й ,
Він безконечне життя. Христове воскресіння це торжественне проголошення
для людей, що Бога нікому не з н и щ и т и , він недоступний для смерти, він Життя,
перед яким смерть немає найменшої сили. Вмер, бо прийняв людську природу,
але як Бог мусів воскреснути.
В Ісусі Христі лучиться божество й людство, невидиме й видиме, духовне
й матеріальне, смертність і безсмертність
В цій Євангелеїї говориться про вічність Ісуса Христа й причина чому
існує світ і все створене: все було створене через, для і задля Христа, все є його
й все йому віддане. Тому й все з ним має бути прославлене. І цього очікуємо всі
ми, які святкуємо воскресіння: свяктуємо воскресіння наше, а не лише Христа.
Коли ми з Христом живемо й вмираємо, з ним живемо, з ним воскреснемо.
В Діяннях Апостолів підтверджується сказане в Євангелії, бо Ісус після
смерти й поховання показав себе живим. І запрошується Христових учнів, щоб
підкріплені Святим Духом, несли ту новину про Христа і вічне життя по
цілому світі.
О. Т. Залуцький, ЧСВВ

No rito oriental coloca-se na Liturgia Pascal esta passagem do evangelho de S.
João, para colocar em claro a todos, que a morte não podia vencer a Vida. Sendo o
Verbo Divino eterno, sem começo e sem fim, necessariamente teve que ressuscitar
após a morte corporal, pois sendo vida eterna, jamais podería ser tragado pela morte
“No princípio” (Jo 1,1). Assim começa o Evangelho de João. Da mesma
maneira começa o Antigo Testamento: “No pincípio Deus criou...” (Gn 1,1). Há
duas maneiras de compreende este “princípio ou início”: um início que significa
eternidade, (existência fora do tempo e início de todas as coisas criadas.
“No princípio” do qual fala S. Jão, trata-se da eternidade, isto é que antes do
tempo começar a existir, o Verbo divino já existia. Ele procede do Pai desde a
eternidade, isto é não tem nem passado nem futuro, mas é um atual, um presente
sem começo e sem fim.
O outro “princípio”, o do antigo testamento, é o princípio segundo a nossa
maneira de compreender, o princípio das coisas criadas.
Existindo desde a eternidade como Verbo divino, Jesus jamais podia ser
dominado pela morte e por isso, para se assemelhar a nós, ele assumiu a natureza
humana para se deixar dominar pela morte nossa, e ressuscitou para nos revestir
com a sua vida, afim de que nós pudéssemos ressuscitar nele, isto é, ter a vida eterna
nele. Como Deus, ele tinha que ressuscitar, porque é vida, e vida é essencialmente
oposta à morte. Sendo vida, Jesus nunca
podia ser vencido pela morte que é algo
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que foram criadas no tempo.
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СЦпшракшЧа ат іди/ш Ч а чфеШь
Ре. Tarcísio Z aluski, OSBM

Без смерти не було би життя...

Тільки у вічному й безпочатковому ж итті, в Б озі, не є
потрібна смерть для того, щ об ж ити. Коли йдеться про всі інші
створіння, про всі без виїмку, смерть це не нещасна подія у світі,
але це конечність для того, щ об життя не закінчилося, а
продовжувалося. Так воно встановлено, що життя у світі це
постійна зміна, зріст або знидіння, удосконалення або занепад,
дозрівання або деградація. І знидіння будького ж иття, занепад,
деградація це не якийсь нещасний випадок в будьякому
створінні, а це перехід, болючий, але перехід до продовження
життя. Вистачить поглянути на цілу природу. Всяке життя
кормиться ін ти м ж и т т я м і в і д й о г о смерти залежить. Рослинний
світ можливий тільки коли, крім мінералів, буде розкладання
інших рослин, що стає кормом для дерев, трави й для всякої
рослини. Звіринне життя живиться живими рослинами або
іншими живими створіннями, звірями, комахами, більшими або
дрібненькими мікроскопічними ж ивими істотами, які мусять
зазнати смерти, щ об дати життя тим, що ними живляться. А
людина не могла би жити коли б не було смерти рослин і звірят,
які становлять для неї незаступну конечність, щ об ж ити. З і
смерти одного повстає і виростає життя інш ого. Всяке земське
живе створіння побудаване на смерті якогось роду життя.
Одинокий Бог не потребує смерти для того, щ об ж ити, бо він
життя безпочаткове й безконечне. А ле стаючися людиною,
Друга Б ож а О соба, Ісус Х ристос, включився в той ланцюг
земського ж иття, де, без виїмку, конечна смерть чогось, щ об
життя не закінчилося, і прийняв у своїй особі смерть подібну до
кож ної людини. І як людина, тобто створіння, він прийняв
смерть, щ об показати для людини дві великі правди: смерть для
всякого створіння конечна й потрібна, а друга правда, що так як
його смерть не означала знищення, знівечення, але перехід до
повного ж иття, подібно й смерть людини це не нещасний
випадок, не трагедія, лихо, зло, але це конечність яку людина
мусить прийняти, хоч вона небажана, болюча, але необхідна й
незаступна потреба.
Але ціль приходу Б ож ого Слова на землю й прийняття всіх
людських потреб не була конечність прийняти смерть, але
конечність показати в своїй особі до чого смерть провадить - до
вищого життя. І в тому лежить значення Христового
воскресіння. Х ристос не так стався людиною, щ об вмерти, а
вмер бо кожна людина мусить вмерти. Він прийняв людину на те,
щ об показати до чого вона йде, до чого її веде смерть - до
воскресіння.
Христові не треба було воскресати, він бо понад воскресіння,
понад переміну життя з нижчого до вищ ого, він найвище життя.
Але том у, що прийняв людину, мусів дійти до воскресіння. Так і
кожна людина йде до воскресіння, до славного або неславного,
відповідно до того як вона провадила своє туземне життя.
М ожливо міг би бути інакший спосіб, інша форма продовження
життя людини після того як вона перейде дорогу туземного
ж иття, але Богові подобався такий спосіб який стався з Христом
у його воскресінні. Якась смерть му сіла й мусить бути й то
болюча смерть бо якщо кожне інше створіння гине “вмирає” в
болях, то від того не втекти й людині, тимбільш е, що вона сама
собі це вибрала коли погордила Бож им початковим планом і
з ’їла овоч пізнання добра й зла, тобто рішила сама рішати що для
неї добре а що недобре, відкидаючи Бож ий план і встановляючи
для себе свій власний. А цей план, відхиляючись від Б ож ого,
зілляв людину з всіма земськими створіннями й тому вона на
їхню подобу мусить й закінчувати своє життя піддаючися
смерті.
А ле, воплочення Б ож ого Слова притягнуло й піднесло
людину до Б ож ого життя яке в Х ристі й вона, на подобу Христа,
переходить через смерть, щ об дійти до воскресіння, як і Х ристос
прийняв смерть, щ об дійти до воскресіння.

DEUS CASTIGOU A SI MESMO PARA
DAR A NÓS O PERDÃO!
A ressurreição de Cristo nos convida a refletir sobre a misericór
dia divina na sua paixão e na ressurreição. Deus reservou para si o
castigo pela desobediência da humanidade e reservou a nós, pela
sua ressurreição, a vida na sua glória.
“Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas
vezes pecará meu irmão contra mim, e eu lhe perdoarei? Até sete?
Jesus lhe disse: Não te digo que até sete; mas, até setenta vezes
sete.”(Mt 18, 21-22).
Quando nós humanos temos que perdoar setenta vezes sete, isto
é, sempre, quanto mais Deus que perdoa centenas de vezes, um sem
número de vezes.
Deus é Deus do perdão e da misericórdia. Se Deus não perdoas
se, o que seria de nós que pecamos inúmeras veze por dia. Sua
misericórdia é eterna, infinita, não tem medidas. Deus nunca perde a
paciência, Deus não carrega mágoas, não fica lembrando os peca
dos.
“Por isso o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que
quis fazer contas com os seus servos; E, começando a fazer contas,
foi-lhe apresentado um que lhe devia dez mil talentos; E, não tendo
ele com que pagar, o seu senhor mandou que ele, e sua mulher e
seus filhos fossem vendidos, com tudo quanto tinha, para que a
dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, o reveren
ciava, dizendo: Senhor, sê generoso para comigo, e tudo te pagarei.
Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou-o
e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo, encontrou um
dos seus conservos, que lhe devia cem dinheiros, e, lançando mão
dele, sufocava-o, dizendo: Paga-me o que me deves. Então o seu
companheiro, prostrando-se a seus pés, rogava-lhe, dizendo: Sê
generoso para comigo, e tudo te pagarei. Ele, porém, não quis, antes
foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida.
Vendo, pois, os seus conservos o que acontecia, contristaram-se
muito, e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então
o seu senhor, chamando-o à sua presença, disse-lhe: Servo malvado,
perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu,
igualmente, ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive
misericórdia de ti?”.
Acontece que, muitas vezes, torna-se mais fácil lançar a culpa
em Deus, pois assim não assumimos a responsabilidade e as conse
quências de nossas próprias escolhas.
O
Senhor nos dotou de consciência e inteligência para entender
mos os resultados de nossos atos. Muitas vezes, não levamos em
conta que nossas opções atingem também as pessoas que estão ao
nosso redor, e tudo isso gera um resultado: “O que alguém tiver
semeado é isso que vai colher” (Gálatas 5,7).
Deus não ‘castiga’ quem erra, mas por amor não interfere nas
consequências de nossas escolhas, permitindo assim que colhamos
a experiência do erro e aproveitemos disso para nosso crescimento.
De modo nenhum, isso faz de Deus um carrasco ou vingador. A
intenção do Senhor é uma só: levar-nos a uma conversão verdadeira,
e Ele sabe que, em algumas situações, a dor é o início de uma vida
nova. Também o sofrimento, quando bem vivido, torna-se fonte de
purificação dos nossos pecados e dos pecados do mundo.
Algumas pessoas têm medo de Deus, por isso buscam não errar,
o que não os permite agir como filhos, mas sim escravos. Outros
pensam na recompensa que o Senhor lhes dará por não errarem e
medem suas ações como mercenários interesseiros. Porém, toda a
Bíblia tem como intenção nos levar a assumir o lugar de filhos,
somente desse modo poderemos viver realmente e entender que
“Deus nos trata como filhos. E qual é o filho que não é corrigido pelo
Pai?”
Quando temos em nosso coração a certeza de que somos filhos
amados de Deus, e que Ele quer nos salvar, começamos a olhar o
que vivemos não mais como castigo, mas como oportunidades que o
Pai usa para nos corrigir e nos aproximar d’Ele.
Tudo concorre para o bem dos que amam a Deus.
“Tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus” (cf. Rm
8,28). Essa é a certeza que precisa habitar sempre em nós. Não só
as coisas boas, mas também as ruins concorrem para o nosso bem.
Peçamos a Deus a graça de assumirmos o lugar de filhos
amados, e então, não mais como escravos, veremos o agir do Pai em
nossa vida como providência para nossa conversão pessoal.

Стор. 05 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 30-го квітня 2020 Б. року - Число 04

MEU TESTEMUNHO
(do pecado à graça de Deus)
Sou Sérgio Kalizak e tenho 47 anos de idade.
Nasci no Guairacá, município de Guarapuava - Pr
Como você descobriu seu chamado para o sacerdócio?
Desde muito cedo fui para o seminário dos Padres Basilianos do rito ucraniano católico em Prudentópolis. Tinha somente 11 anos de idade quando isso
aconteceu (1984). No seminário menor fiz todos os meus estudos (fundamental
e médio, entre 1984-1991).
Depois disso o noviciado também na congregação dos padres Basilianos em
Ivaí- PR.
Filosofia e Teologia em Curitiba no Studium Theologicum (PUC) CURITI
BA de 1993 a 2000.
Ordenado sacerdote em maio de 2001;
De 2001 a 2004 estudos em Roma.
Em 2004 retomo ao Brasil onde até 2009 realizei trabalhos pastorais em
várias paróquias do rito ucraniano.
Descobri a Copiosa Redenção no ano de 2009 por causa da minha depen
dência do álcool e jogo.
Sempre fui uma pessoa que bebia socialmente... ou pensava em beber
socialmente como todos diziam e eu pensava o mesmo.
O fato de "beber socialmente" fez com que a dependência do álcool cresces
se de maneira desordenada, rápido e muito forte em minha vida. Em 2009 perce
bí que perdi tudo de mais precioso que tinha em m im ...
O valor por mim mesmo, minha dignidade. Não tinha mais valor minha
fam ília... perdi meus verdadeiros am igos... Não dava mais valor ao meu sacer
dócio, a oração não tinha mais espaço em minha vida e nem tanto no meu cora
ção. Sentia um grande vazio dentro de minha alma, "vazio" esse que conseguia
amenizar com o álcool e jogo. Vícios que me levaram à busca da solidão e isola
mento. .. um grande vazio, tristeza que se fez presente na minha vida, coração e
alma.
Em 2009 quando percebi haver perdido tudo: dignidade de ser humano e de
ser sacerdote, perdi meus amigos, abandonei meus familiares, perda de muitos
bens materiais (com dois acidentes não somente eu mas fiz com que minha
comunidade perdesse 2 automóveis)...
Um dia 17 de março 2009 depois de uma noite acordado por causa da bebida
(álcool), de manhã quando tomei meu banho para depois ir celebrar a Santa
Missa que para mim já não era mais um prazer mas se tomou um dever; aquele
17 de março 2009 às 07 da manhã foi fundamental para mim porque após o
banho guardei a mim mesmo no espelho do banheiro e comecei a contemplar eu
m esm o... como é difícil estar diante de ti mesmo e contemplar o nosso eu...
Como também é valoroso deixar o espírito agir naquele momento e foi ali que
surgiu do nada de dentro de mim naquele momento um choro libertador enquan
to eu olhando para minha face e não me reconhecendo eu próprio naquele espaço
daquele banheiro alguém falava comigo e eu escutava a voz de um homem que
dizia: "Padre Sérgio, o que você está fazendo com a tua vida... Deixa de errar,
deixa o pecado, deixa o álcool, deixa o jogo, deixa este vício e dá lugar para mim
no teu coração, reserva um lugar para mim em tua vida, abandona tua vida em
minhas mãos a tua alma pertence a m im ..."
Aquela voz ainda mais forte gritando para mim dizia: "... Você é meu filho,
eu te amo infinitamente, quero amar o teu pecado para que você possa experi
mentar a minha graça... "
Eu não conseguia me conter das lágrimas. Mas era um choro libertador...
Foi aí de novo a surpresa daquela voz que me dizia: "VOCÊ É TEMPLO DO
ESPÍRITO SANTO, DEUS MORA EM TI.
E neste momento tomei consciência que Jesus falava comigo por meio da
carta aos Coríntios 6,13. Foi aqui a ocasião e a decisão que tomei de para procu
rar ajuda falando com o padre Geraldo (o qual contempla a glória de Deus), meu
pároco com o qual exercia o ministério sacerdotal. Padre Geraldo foi instrumen
to para começar uma nova história e direi uma nova vida. A partir desse momen
to falando também com o meu bispo foi decidido de ser encaminhado a uma
comunidade terapêutica religiosa porque dizia o bispo Dom Meron (rito ucrania
no bizantino): "você deve resgatar a tua dignidade de ser humano e de sacerdo
te".
Foi aí que me foi proposta a comunidade terapêutica da Copiosa Redenção
em Ponta Grossa, depois de passar por várias outras vezes por outra clínica de
desintoxicação e tratamento.
Chegada na comunidade terapêutica Padre Wilton em Ponta Grossa dia 19
de março 2009 (dia de São José).
Acolhido pelo Irmão Fabrício hoje também sacerdote da Copiosa Redenção.
Uma vida na comunidade terapêutica como os outros acolhidos. Tive que
morrer para mim mesmo para poder nascer de novo, iluminado naquele momen
to pela palavra de Deus "se o grão de trigo não morre não traz frutos, morrendo
produz muitos frutos".
Tantas vezes o meu orgulho queria vir fora mas eu sempre tentei viver com
humildade e foi esta virtude que me ajudou a descobrir quanto precioso sou aos
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olhos de Deus e quanto bem por meio do meu sacerdócio posso fazer para as
pessoas e à humanidade. No período de recuperação ali na comunidade terapêu
tica descobri o valor da vida, o valor do meu sacerdócio, o valor de minha alma
e a riqueza que deve acolher minha alma. Descobri como amar a mim mesmo e
as pessoas que estavam ao meu redor.
As feridas até hoje carrego comigo, mas estas se tomaram e as faço como
oblação e oração a Deus pois como diz Santo Agostinho "Oh feliz culpa que me
trouxe a redenção..." eu padre Sérgio hoje consigo dizer com grande alegria no
coração e alm a... "Oh feliz pecado (álcool, jogo) que me fez experimentar o
amor de Deus por mim".
Quanto tempo o senhor está na Copiosa Redenção?
Desde 2009 estou na família da Copiosa Redenção. Depois da minha experi
ência na comunidade terapêutica, Deus me faz uma proposta e me chama de
novo. Deixo a comunidade dos padres Basilianos que foram fundamentais na
minha formação e descoberta da vocação à vida consagrada. E para melhor
servir a Deus depois de muita oração e discernimento acompanhado pelos sacer
dotes da Copiosa Redenção e guiado pelo fundador Padre Wilton, o Senhor me
chama para servi-lo na família da Copiosa Redenção por meio do meu testemu
nho de vida e missão.
Em qual cidade o senhor está atualmente?
Atualmente exerço um trabalho pastoral na Itália (Sicília) onde temos duas
comunidades religiosas. Uma em Mussomeli (nossa casa de noviciado) atual
mente com 4 noviços do Brasil e o mestre padre Valdecir e outra comunidade em
Caltanissetta onde na comunidade religiosa somos em 4 irmãos da copiosa
redenção (2 estudantes que preparam-se para o sacerdócio) eu e padre Fabrício
que além da vida de comunidade religiosa trabalhamos em missão na paróquia
Santa Agata que tem como característica a missão acompanhada da Adoração
Eucaristica - fonte e princípio da nossa família religiosa.
Teve algum período de dúvida vocacional? O que mais te abalou duran
te essa trajetória vocacional?
Quando estava no seminário ainda muito jovem sempre tive dúvidas a
respeito da minha vocação. Mas sempre me recordo que minha mãe me dizia que
quando eu era pequeno ainda nos seus braços no momento em que o sacerdote
erguia as mãos no momento da Santa Missa eu pequeno fazia o mesmo gesto e
minha mãe dizia: serás sacerdote. Posso dizer que foi um dos motivos que me
levaram a deixar a casa de minha família para caminhar nesta estrada que hoje
me realiza e me faz experimentar o céu já aqui na terra.
O que você diria para os jovens e adultos que ainda possuem dúvidas
sobre sua vocação?
Muitas vezes os jovens de hoje dizem:
- Não tenho vocação,
- Não sou digno,
- Sou grande pecador.
O mundo de hoje oferece tantas boas e novas oportunidades para servir a
Deus como também oferece muitas oportunidades para estar distante de Deus.
Eu experimentei já como sacerdote o sabor do pecado que o mundo me ofereceu
por meio do álcool e jogo. Mas por meio desse pecado eu deixei que a misericór
dia de Deus viesse na minha vida e Deus abraçou a miséria do meu coração
(misere = miséria; cordes = coração).
Jovem, não tenha medo e vergonha de experimentar o amor de Deus por
meio de um acompanhamento vocacional.
Não tenha medo que você é pecador. Deus por meio do teu pecado quer fazer
você experimentar a Sua graça, o seu amor.
Não tenha medo da cruz que você carrega em sua vida. A cruz Ele quer
ajudar você a carregar para que depois da cruz você possa experimentar a verda
deira vida, que você possa ver a glória.
Jovem. Não tenha medo de perder o que o mundo te oferece porque o que
Deus oferece à você é bem mais precioso onde Ele mesmo diz: "acumuleis
tesouro para o céu onde a traça não come e a ferrugem não corroem".
Por fim, não tenha medo de abandonar a tua vida nas mãos do mestre. Ele é
o oleiro e está disposto a modelar você!

Стор. 06 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 30-го квітня 2020 Б. року - Число 04

Bolüna da Embaixada da Шгапіа
no Brasil
Embaixador Rostyslav Tronenko
•--------------- ----------------------------- -

“Os acordos de Minsk e o valor da vida dos ucranianos”
No dia 5 de setembro de 2014, em Minsk, Bielo-Rússia, os integrantes do
Grupo de Contato Trilateral da Ucrânia (composto pelos representantes da
Rússia, Ucrânia e Organização da Segurança e Cooperação na Europa (OSCE) ),
assinaram o Protocolo de Minsk, mais tarde conhecido como M insk-1.
As intenções dos membros do Grupo de Contato Trilateral continuam claras:
a Rússia é um estado agressor, a Ucrânia é um lado defensor e a OSCE é o
mediador.
O documento foi também assinado pelos representantes das regiões tempo
rariamente ocupadas de Donetsk e Luhansk.
O Protocolo de M insk foi um acordo para interromper a guerra na região
leste da Ucrânia, o que no final não foi alcançado por causa do descumprimento
do país agressor. No entanto, o documento permitiu reduzir significativamente o
conflito por meses até uma nova escalada no período de dezembro de 2014 a
janeiro de 2015.
Por isso no dia 11 de fevereiro de 2015 foi assinado o segundo acordo de
Minsk (“Pacote de medidas para a implementação dos acordos de Minsk” ou
Minsk-2).
Outra vez, as partes assinantes foram Rússia, Ucrânia e OSCE. E novamente
o documento foi assinado pelos representantes das regiões temporariamente
ocupadas de Donetsk e Luhansk.
Assinando estos documentos a Ucrânia dava um sinal claro de que é com
prometida com a resolução pacífica em Donbas e para isso assume os compro
missos difíceis. Todos os esforços são aplicados para que os ucranianos consi
gam retomar ao seu cotidiano, às suas casas e voltar para os braços de seus entes
queridos.
No dia 11 de março de 2020, em Minsk, realizou-se uma reunião do Grupo
de Contato Trilateral. Durante a reunião, foram discutidas vários assuntos. Entre
eles: a separação de forças, linhas de demarcação, a liberação das pessoas
detidas e permitir a visita de representantes do Comitê Internacional da Cruz
Vermelha a essas mesmas pessoas.
As partes discutiram a ideia de criar um Conselho Consultivo dentro do
subgrupo político do Gmpo de Contato Trilateral. A ideia por trás da criação
deste conselho é aumentar o envolvimento dos habitantes das regiões afetadas
pela agressão russa no processo da resolução do conflito. Foi por isso que nesse
gmpo foram incluídos os representantes das regiões temporariamente ocupadas
de Donetsk e Luhansk. Para garantir o diálogo e ouvir os ucranianos dos territó
rios ocupados pela Rússia.
Por sua vez a Rússia tentou interpretar mal a nossa disposição de restabele
cer os laços com nosso povo, que vive do outro lado da linha de demarcação. O
agressor sustenta sua narrativa: “a Rússia não é a parte desse conflito” e que é “a
guerra civil na Ucrânia”. Não aceitamos essa má interpretação!
Nossa posição permanece clara: a Rússia é a parte do conflito e o lado
responsável pelas agressões em andamento. As administrações de ocupação nos
territórios ocupados são totalmente dependentes de Moscou e implementam a
estratégia m ssa de desestabilização da Ucrânia.
Negociações diretas com as administrações de ocupação são impossíveis. A
transformação do status da Rússia de estado-parte no conflito em mediador está
fora de questão.
A Ucrânia continuará seus incansáveis esforços para parar as hostilidades e
trazer a paz de volta a Donbas. A restauração da soberania e integridade territo
rial em fronteiras intemacionalmente reconhecidas e a desocupação de Donbas e
da República Autônoma da Crimeia permanecerão no centro desses esforços.
Os ucranianos são o maior valor para o Estado e seu governo, todos eles.
Independentemente de serem ucranianos no território da Ucrânia controlado
pelo governo, ou ucranianos de outro lado da linha de demarcação, ucranianos
para quem o novo coronavirus impede o seu retomo para a Ucrânia ou ucrania
nos ilegalmente privados da liberdade nos territórios ocupados de Donetsk,
Luhansk, Crimea, assim como na mesma Rússia por razões políticas. Também
contando com os ucranianos que procuram fazer negócios com os países da
União Européia e os ucranianos que sofrem as violações dos seus direitos funda
mentais pelos ocupantes russos.
Para nós os ucranianos também são tártaros de Crimeia, judeus, húngaros,
mssos e demais povos que residem na Ucrânia. Todos que consideram a Ucrânia
sua Pátria e a amam como nós.
Glória à Ucrânia!
Glória aos Heróis!
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CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL
UCRANIANO-BRASILEIRA

A PANDEMIA DO VIRUS E A VIDA CULTURAL DA
COMUNIDADE UCRANIANA
O ano de 2020 será marcado na história da humanidade como o ano da
pandemia do COVID-19 - Corona Vírus. Tendo por foco uma província da
China espalhou-se pela terra como um rastilho de pólvora.
Não se trata de uma gripezinha como dizem alguns. Os médicos italia
nos, onde a pandemia já ceifou mais vidas do que na China advertem: Trata-se de um vírus que provoca uma pneumonia severa. Não existe ainda
vacina para o vírus e a medicação é experimental.
O melhor remédio são as medidas de prevenção e precaução. Evitar o
contato social - ficar em casa - e medidas de higiene - lavar e lavar as mãos
e desinfetar com álcool gel de 70° ( Não pode ser o álcool comum pois esse
evapora rápido e não faz efeitos contra o vírus, só aquele preparado espe
cialmente com 70° tem ação prolongada.)
Aqueles que menosprezam o fenômeno da pandemia cometem crime
contra a saúde pública. Da mesma forma cometem crime contra a saúde
pública aqueles que não seguem as orientações das autoridades sanitárias
que solicitam o isolamento e regras de precaução e prevenção para as ativi
dades essenciais.
O Arcebispo Metropolitano de São Paulo D. Odilo Scherer afirmou: Des
prezo à ciência é grave e pode ser desastroso." Na mesma direção o Arce
bispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch emitiu comunicado chamando
atenção para a gravidade sanitária cancelando todas as celebrações púbicas
de qualquer ordem e orientando os sacerdotes e fiéis para as práticas religio
sas no período, mostrando que mesmo em caso de necessidade, na distribui
ção dos sacramentos, os sacerdotes estejam disponíveis, mas sempre ado
tando as precauções cabíveis.
Da mesma forma, a Representação Central Ucraniana Brasileira cance
lou a sua Assembléia Geral, que trataria dos planos para as comemorações
dos 130 da Imigração em 2021, que seria realizada no dia 21 de março de
2020. Todas as sociedades culturais ucranianas e grupos folclóricos e todas
as programações de festas religiosas e apresentações culturais foram
suspensas.
As características do vírus estão ainda estão sendo estudadas e são em
muito desconhecidas. Uma das características é que muitas pessoas infec
tadas são mais resistentes e não desenvolvem a doença, mas a transmitem.
E não existem equipamentos de teste para todos. Por isso mas uma vez cabe
salientar que as medidas são o isolamento social e a precaução e a preven
ção com o lavar as mãos e desinfetar com álcool gel 70.°.
O vírus é mais mortífero junto a população idosa. Mas também atinge os
mais novos. Na Itália temos crianças de 3 anos falecidas. Dia 23 de março
começou a vacinação dos idosos e profissionais da saúde. A vacinação dos
idosos é uma medida de cuidado com a sua saúde e de solidariedade com os
demais membros da sociedade. Pois como explica o Ministro da Saúde, na
medida que temos menos pessoas com gripe para serem tratadas nos hospi
tais, teremos mais espaço para dar atenção aos infectados pelo Coronavirus.
Por isso não seja egoísta e preconceituoso contra a vacina da gripe.
Cuidemos de nossos idosos. Eles são nosso valioso patrimônio cultural.
Nós últimos anos perdemos D. Efraim Krevei, Volodymyr Galat e Ivan Boiko
e , recentemente, perdemos a historiadora Oksana Boruszenko. Nós sabe
mos o peso da perda de membros da comunidade desse calibre. Não pode
mos perder nenhum mais com essa pandemia.
Lembremos da importância da vacina e vamos homenagear Waldemar
Mardecai Wolff Haffkine nascido em 1860 em Odessa - Ucrânia - e falecido
em 1930, em Lausannne, Suiça, - ucraniano de origem étnica judaica - que
foi um microbiologista, considerado salvador da humanidade. Informa a Wikipédia: "Ele emigrou e trabalhou no Instituto Pasteur em Paris , onde desen
volveu uma vacina anti-cólera que testou com sucesso na índia. Ele é reco
nhecido como o primeiro microbiologista que desenvolveu e usou vacinas
contra a cólera e a peste bubônica . Ele testou as vacinas em si mesmo. Lord
Joseph Lister o nomeou "um salvador da humanidade". Ele foi cavaleiro nas
honras do ano do Jubileu de Diamante da rainha Vitória em 1897. A Crônica
Judaica da época observou "um judeu da Ucrânia, treinado nas escolas de
ciências européias, salva a vida de hindus e maometanos e é condecorado
pelo descendente de Guilherme, o Conquistador e Alfredo, o Grande ."
Por essa razão que a história do ucraniano judaico Waldemar Mardecai
Wolff Haffkine nos chama a dar exemplo de conduta por ocasião dessa pan
demia do Codvirus-19.
Suportar a quarenta com precaução e prevenção, solidariedade e espe
rança.
Invento uma lua cheia.
Clareia a noite em mim.
(Helena Kolody, 1991)
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л я оаоусг, м ам и і
Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia Osatchuk

Смакоти з Картоплі - Бараболі
(Smakóte z Kartóplhi - Barabólhi)
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COMUNIDRDES E IGREJRS
UCRRNIRNRS EM FOCD
Pe. Estefano Wonsik, OSBM

У Сан Павлі відбулася Служба Божа за всіх
загиблих під час майдану на Україні

Delícias de batatinha
Algumas dicas, seguidas na culinária ucraniana, no preparo da
nossa tão apreciada, “Картопля" (Kartóplha), “ Бараболя" (Barabólha) Batatinha.
1. A batatinha cozida adquire mais sabor se acrescentarmos, na
água do cozimento, 4 dentes de alho, um ramo de endro e sal. Depois de
cozida, regá-la com óleo de oliva, banha, manteiga ou margarina e assar
no forno para dourá-la.
2. Ao cozinhar a batatinha nunca colocar sal antes que ferva.
3. Para que as batatinhas não grudem na frigideira ou panela, ao
prepará-las refogadas, siga as dicas: lavar com água gelada e secar
com guardanapo antes de colocar na panela ou frigideira sobre óleo ou
banha aquecidos. Salgar e salpicar com pimenta-do-reino. Cozinhar em
fogo baixo, não tampando totalmente a panela. Com cuidado virar e
tostar de todos os lados. Caso ainda não esteja macia, coloque pingos
de água, até cozinhar totalmente. Esse modo de preparar a batatinha é
amplamente apreciado pelo povo ucraniano. O tempo de preparo dura

No dia 1 de março de 2020, a comunidade ucraniana de São Paulo

em torno de 1 hora pelo fato de cozinhar em fogo baixo. É ideal utilizar

dedicou a sua Divina Liturgia dominical para recordar as vítimas do

batatinhas miúdas e inteiras. Geralmente as “babunhas” preparam a

Maidan, em memória dos ucranianos que foram mortos no inverno de

batatinha dessa forma, no fogão à lenha, com todo carinho e dedicação

2013-2014, na Praça Maidan, em Kiev, durante as manifestações contra

e quase sempre utilizam panela de ferro, que é a ideal. Aqui no Brasil,

o regime do então Presidente Viktor Yanukovych. A Divina Liturgia foi

esse costume perdura até hoje e é conhecida como “Batata da baba”.

presidida pelo Pe. Estefano Wonsik OSBM na Paróquia Nossa Senhora
Imaculada Conceição e contou com a presença da Cônsul da Ucrânia

КАРТОПЛЯНИКИ (Kartoplháneke)
Bolinhos de batatinha

em São Paulo, Sra. Viktoria Kuznietsova e do Cônsul Honorário da Ucrâ
nia em São Paulo, Sr. Jorge Rybka. (Danilo Zajac).

Ingredientes:
1 kg de batatinhas cozidas com casca
4 colheres cheias de farinha de trigo

“Somos uma só Igreja” Dom Sviatoslau se
encontra com o Papa Francisco

2 ovos
Sal, pimenta-do-reino, cheiro verde e queijo ralado
Modo de preparo: descasque as batatinhas e passe-as no espre
medor ou amasse com garfo. Junte os outros ingredientes, misture e
amasse muito bem com a mão. Molde pequenas batatinhas, passe no
ovo batido e na farinha de rosca, frite em óleo aquecido, em fogo médio
até ficarem douradas. Também pode fritar em fritadeira livre de óleo.
ГОЛУБЦІ З КАРТОПЛЕЮ (Holubtsi z Kartópleiu)
Charutos de batatinha
Preparar as folhas de um repolho médio, como de costume, aferventando-as para que se soltem e amoleçam. Tirar os talos e reservar. Ralar
1 kg de batatinha, no ralo grosso, espremer o suco e descartar. Picar 200
g de bacon em pedaços muito pequenos e deixar derreter um pouco,
acrescentar 3 cebolas médias picadas ou raladas e fritar até dourar e
misturar com a batatinha ralada. Acrescentar 1 ovo, sal e pimenta-do-rei-

No dia 29 de fevereiro o Arcebispo Maior Sviatoslau se encontrou

no. Amassar muito bem. Rechear e enrolar os charutos, como de costu

com o Papa Francisco em Roma. Dom Sviatoslau informou ao Papa

me e acomodá-los em uma caçarola alta. Entre as camadas colocar

sobre a preparação do Sínodo Patriarcal da Igreja Católica Ucraniana

endro, salsinha e cebolinha. Colocar molho de tomate dissolvido em

que terá como tema a emigração. "O assunto - explicou Sua Beatitude -

uma porção de água, salgar e cobrir os charutos até a metade. Cobrir

será sobre o verdadeiro caminho sinodal de cada uma de nossas comu

com as folhas descartadas e cozinhar em fogo baixo por uma hora.

nidades locais, realidade que a Igreja ucraniana está experimentando
em toda sua dimensão. A saída em massa dos ucranianos de seu país
como resultado da guerra é um fenômeno que muda drasticamente a
face de nossa Igreja e apresenta desafios urgentes.” Exatamente por
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isso o tema desse Sínodo será: “A sua igreja estará sempre e em todos
os lugares contigo”. O chefe da Igreja Católica Ucraniana também falou
ao Papa sobre a implementação das ordenanças do Sínodo do ano pas
sado, que ocorreu em Roma de 1 a 10 de setembro, e sobre as etapas
para o desenvolvimento de um novo plano pastoral para os próximos
dez anos. "O foco deste plano pastoral é a pessoa humana, suas feridas
e esperanças", disse Sua Beatitude. O Papa Francisco expressou seu
total apoio às iniciativas pastorais da Igreja Católica Ucraniana e enfati
zou a necessidade de um apoio efetivo da Igreja Mãe para todos seus
filhos espalhados pelo mundo. As Igrejas Católicas Orientais, de acordo

quia e Pastoral da Juventude Setor 2. Se fizeram presentes em torno de

com suas próprias tradições e necessidades modernas, são chamadas

280 jovens, vindos com seus grupos das cidades de Mallet, Rio Azul,

a contribuir para a busca dos melhores métodos pastorais.

Antonio Olinto, São Mateus do Sul, Curitiba, General Carneiro, Mafra,

Na conclusão da audiência, Sua Beatitude Dom Sviatoslau apresen

Paulo Frontin, Cândido de Abreu, Reserva, Três Barras, Paula Freitas,

tou ao Papa Francisco o ícone da Santíssima Virgem, que revela os

Carazinho, Iracema, Papanduva, Fazenda Rio Grande, Colônia Marceli-

braços sobre a terra ucraniana. O ícone é um símbolo do sofrimento do

no e União da Vitória, (fonte: site da Metropolia Católica Ucraniana São

povo ucraniano como resultado da guerra no Oriente, transformada em

João Batista. Texto: Gislene Bartoki - Paróquia de São Cristóvão)

oração. “Este ícone é a voz da dor da Ucrânia e uma oração por uma paz
justa em nosso país", disse o chefe da Igreja Católica Ucraniana, entre

Comunidades ucranianas iniciam
a catequese 2020

gando o ícone ao Santo Padre.
Sua Santidade assegurou a Dom Sviatoslau sua constante atenção
aos acontecimentos na Ucrânia e orações pela verdadeira paz por ela.
"Não é uma trégua temporária, mas um desejo genuíno de compreensão
e diálogo pode trazer paz a ela", concluiu o Papa Francisco, (fonte:

t

risu.org.ua-tra d u ç ã o própria).

Arcebispo Maior se encontra com
os bispos do Brasil

A catequese é uma caminhada de conhecimento e entendimento da
nossa fé em Jesus e em seus ensinamentos. É preciso sempre apoiar e
incentivar nossos catequistas em seu serviço de doação para o bem da
Igreja, como também às crianças a manterem em seu coração uma fé
sempre irradiante, aprendendo cada vez mais amar a Deus, ao próximo
e as tradições de nossa Igreja Católica Ucraniana. A maioria de nossas
matrizes e comunidades deram início a catequese no dia 07 de março,
por isso, rezemos para que esse ano possa ser iluminado e de muito
proveito para nossos catequistas e catequizandos. Нехай Дух Святий
просвічує усіх!
Em Roma, Dom Siatoslau se encontrou com os hierarcas da Igreja

(foto: Ir. Celina Sloboda, SMI)

Católica Ucraniana do Brasil. Os bispos da Igreja Ucraniana chegaram a
Roma juntamente com os bispos latinos para a visita “Ad Limina” . Neste
encontro relataram ao Arcebispo sobre curso de sua visita e reuniões
com os líderes das várias estruturas da Santa Sé. Além disso, os bispos

Visita do Embaixador da Ucrânia no Brasil à
comunidade ucraniana de São Paulo

informaram ao chefe da Igreja Ucraniana Católica sobre o encaminha
mento e preparação para os sínodos eparquiais em Curitiba e Prudentó-

O Embaixador da Ucrânia no Brasil, Sr. Rostyslav Tronenko, acom

polis que terá como tema: “Emigração, colonização e unidade global da

panhado de sua esposa Sra. Fabiana e sua filha Mariana, visitaram a

Igreja Católica Ucraniana”. Esses sínodos formarão também os princi

comunidade ucraniana da São Paulo no dia 27 de janeiro deste ano. O

pais tópicos e propostas para consideração dos participantes da VII

encontro aconteceu na sede da Sociedade Ucraniano-Brasileira Unifica

sessão do Sínodo Patriarcal que acontecerá em Lviv de 26 a 29 de

ção e contou com a presença de algumas lideranças da comunidade,

agosto de 2020. (fonte: risu.org.ua - tradução própria).

alguns integrantes do Grupo de Danças Folclóricas Ucranianas Kyiv, a
Cônsul da Ucrânia em São Paulo, Sra. Viktoria Kuznietsova, e o Cônsul
Honorário em São Paulo, Sr. Jorge Rybka. Foram discutidos diversos

Encontro Metropolitano de jovens

assuntos, centrados na situação atual da Ucrânia e nos trabalhos desen
volvidos pelos embaixadores junto às comunidades ucranianas no

Domingo, 08 de março de 2020, um dia alegre e especial para toda

Brasil. O Embaixador se colocou à disposição para auxiliar na mediação

nossa juventude da Metropolia Ucraniana Católica de São João Batista,

das relações entre a comunidade e o Governo Federal para a obtenção

onde, na comunidade da Paróquia Ucraniana Santíssima Trindade, no

de auxílios diversos. Após as formalidades, foi feita uma roda de conver

distrito de São Cristóvão, União da Vitória, Paraná, nossa juventude se

sa, onde algumas dúvidas foram colocadas pelos presentes e muito bem

reuniu para o 1o Encontro Metropolitano de Jovens, organizado em con

respondidas pelo corpo diplomático. A comunidade ucraniana de São

junto com o Grupo de Jovens Justri, Comissão Administrativa da Paró

Paulo agradece a visita! (Danilo Zajac).

Стор. 09 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 30-го квітня 2020 Б. року - Число 04

Coronavírus
O que se sabe sobre o novo vírus que surgiu na China
O vírus é apontado como a variação de uma família já conhecida pelos cien
tistas. Veja o que se sabe sobre sua origem e transmissão.
A pandemia do novo coronavírus deixou milhares de mortos pelo mundo.
Mas por que este vírus está contaminando tantas pessoas? Abaixo, confira o que
se sabe e o que ainda falta esclarecer sobre o coronavírus:
1. Qual é a origem do vírus?
O novo vírus é apontado como uma variação da família coronavírus. Os
primeiros foram identificados em meados da década de 1960, de acordo com o
Ministério da Saúde.
O nome do vírus não foi definido pela organização. Temporariamente, rece
beu a nomenclatura de 2019-nCoV.
A doença provocada pela variação originada na China foi nomeada oficial
mente pela Organização Mundial de Saúde (OMS) como COVID-19, em 11 de
fevereiro. Ainda não está claro como ocorreu a mutação que permitiu o surgi
mento do novo vírus.
Outras variações mais antigas de coronavírus, como SARS-CoV e MERS-CoV, são conhecidas pelos cientistas. Eles também chegaram aos humanos por
contato com animais: gatos, no caso da Sars, e dromedários, no vírus Mers.
2. Onde surgiram os primeiros casos?
A OMS emitiu o primeiro alerta para a doença em 3 1 de dezembro de 2019,
depois que autoridades chinesas notificaram casos de uma misteriosa pneumonia
na cidade de Wuhan, metrópole chinesa com 11 milhões de habitantes, sétima
maior cidade da China e a número 42 do mundo. O tamanho é comparável com
a cidade de São Paulo, que tem mais de 12 milhões de habitantes.
O surto inicial atingiu pessoas que tiveram alguma associação a um mercado
de frutos do mar em Wuhan - o que despertou a suspeita de que a transmissão
desta variação de coronavírus ocorreu entre animais marinhos e humanos. O
mercado foi fechado para limpeza e desinfecção.
3 . O que é responsável pela transmissão?
Ainda não se sabe como se deu a primeira transmissão para humanos. A
suspeita é que tenha sido por algum animal silvestre. O tipo de animal e forma
como a doença foi transmitida ainda são desconhecidos. Uma hipótese é que o
novo vírus esteja associado a animais marinhos. Entretanto, ao menos duas
pesquisas apontam outras possibilidades: uma delas cita a cobra e, outra, os mor
cegos.
4. Como ocorre a transmissão?
Gotículas de saliva, espirros, acessos de tosse, contato próximo e superfícies
contaminadas... Dá para resumir assim as principais vias de transmissão do
novo coronavírus, causador da Covid-19.
Um estudo americano recém-publicado no respeitado periódico médico The
New England Journal o f Medicine descobriu que o vírus sobrevive por algumas
horas em suspensão no ar ou até dias em certas superfícies.
“O que mais chama atenção nesse trabalho é que se observou que o corona
vírus resiste por até três horas na forma de aerossol, isto é, se eu estou infectado
e espirro numa sala, ele consegue ficar espalhado pelo ar e infectar outra pessoa
em quase três horas”, diz o virologista Paulo Eduardo Brandão, professor da
Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo
(USP).
A investigação também desvendou que o vírus chega a ficar até três dias
sobre estruturas ou objetos de plástico ou aço inoxidável. São achados que,
segundo Brandão, reforçam a necessidade de duas medidas: isolamento social e
higiene das mãos.

Novo coronavírus não foi criado em
laboratório, diz estudo
Pesquisadores dos EUA, Reino Unido e Austrália encontraram evidências
de que características do genoma do novo coronavírus sejam provavelmente
resultado de seleção natural.
Muito se especula sobre a origem do novo coronavírus, chamado Sars-Cov-2, desde seu surgimento na cidade chinesa de Wuhan. Quando casos passaram
a ser registrados em outros países, as teorias conspiratórias de que ele foi criado
em laboratório na China com objetivo de trazer vantagens econômicas ao país
passaram a circular nas redes sociais.
Um estudo publicado na revista “Nature Medicine” descarta que o novo
vírus, que surgiu no fim de 2019, tenha sido criado em laboratório. Pesquisado
res dos Estados Unidos, Reino Unido e Austrália encontram evidências de que
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características do genoma do novo coronavírus sejam provavelmente resultado
de seleção natural.
Em comparação com outros vírus corona e após análises bioquímicas, os
cientistas concluíram que o Sars-Cov-2 possui uma estrutura capaz de se conec
tar e infeccionar as células humanas muito eficaz, que seriam resultado de uma
evolução. Caso tivesse ocorrido uma manipulação genética, um dos vários siste
mas genéticos disponíveis, provavelmente teria sido usado para desenvolvê-lo.
Como muitos casos no início do surto foram relacionados com um mercado
em Wuhan, os pesquisadores levantaram hipótese de que animais, como o mor
cego, podem ter servido inicialmente como hospedeiros.
Os cientistas buscam descobrir em qual etapa o novo vírus teria desenvolvi
do suas características próprias. Ainda não se sabe se Sars-Cov-2 desenvolveu
essas características ainda no seu hospedeiro animal ou se isso aconteceu somen
te após ter contaminado os humanos.
N a sexta-feira dia 20 de março, o balanço da universidade americana Johns
Hopkins indicou que mais de 10 mil pessoas morreram e mais de 220 mil foram
infectados pelo vírus em mais de 100 países. Enquanto a China vê seus números
de doentes caírem de forma drástica, a Europa se tomou o novo epicentro da
pandemia. Itália já tem mais mortes do que foram registradas em território
chinês.

MEDIDAS DE PREVENÇÃO
Para evitar a proliferação do vírus, o Ministério da Saúde recomenda
medidas básicas de higiene, como lavar bem as mãos (dedos, unhas,
punho, palma e dorso) com água e sabão, e, de preferência, utilizar toalhas
de papel para secá-las.
Além do sabão, outro produto indicado para higienizar as mãos é o
álcool gel, que também serve para limpar objetos como telefones, tecla
dos, cadeiras, maçanetas, etc. Para a limpeza doméstica recomenda-se a
utilização dos produtos usuais, dando preferência para o uso da água sani
tária (em uma solução de uma parte de água sanitária para 9 partes de
água) para desinfetar superfícies.
Utilizar lenço descartável para higiene nasal é outra medida de preven
ção importante. Deve-se cobrir o nariz e a boca com um lenço de papel
quando espirrar ou tossir e jogá-lo no lixo. Também é necessário evitar
tocar olhos, nariz e boca sem que as mãos estejam limpas.
Para a higienização das louças e roupas, recomenda-se a utilização de
detergentes próprios para cada um dos casos. Destacando que é importante
separar roupas e roupas de cama de pessoas infectadas para que seja feita
a higienização à parte. Caso não haja a possibilidade de fazer a lavagem
destas roupas imediatamente, a recomendação é que elas sejam armazena
das em sacos de lixo plástico até que seja possível lavar.
Além disso, as máscaras faciais descartáveis devem ser utilizadas por
profissionais da saúde, cuidadores de idosos, mães que estão amamentando e pessoas diagnosticadas com o coronavírus. Também é importante que
as pessoas comprem antecipadamente e tenham em suas residências medi
camentos para a redução da febre, controle da tosse, como xaropes e pasti
lhas, além de medicamentos de uso contínuo.
Produtos de higiene também devem ser comprados e armazenados
como uma medida de prevenção. No caso das crianças, recomenda-se que
os pais ou responsáveis, adquiram fraldas e outro produtos em uma maior
quantidade para que se evite aglomerações em supermercados e farmácias

Decretos da Igreja Gréco-Católica Ucraniana no
Brasil acerca da pandemia do coronavírus
A Igreja Gréco-Católica Ucraniana no Brasil, através de seus
representantes legais Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch,
OSBM e Bispo Eparca Dom Meron Mazur, OSBM, seguindo as
determinações do Poder Público, autoridades sanitárias e visando a
proteção social, divulgaram os Decretos Oficiais tanto para a Metropolia
quanto para sua Eparquia sufragânea. Esses decretos expõem as medidas a
serem tomadas acerca dos eventos religiosos ou ainda, os que viessem a
ocorrer em seus recintos.
Os Decretos seguem na direção das orientações do Estado e de suas
autoridades, portanto, suas orientações devem ser zelosamente observadas
e cumpridas por todos respectivamente a elas subordinadas, lembrando que
os mesmos são válidos por tempo indeterminado, ou seja, até que as
autoridades sanitárias divulguem a suspensão das medidas de proteção.
A seguir, os decretos publicados.

METROPOLIA CATÓLICA UCRANIANA SÃO JOÃO BATISTA
У країнська К атолицька М и тр оп ол ія С вятого Івана Х р и сти тел я
Dom Volodemer Koubetch, o s b m
ARCEBISPO METROPOUTA

№2020-071

COMUNICADO AOS PADRES E AOS FIÉIS SOBRE A
PREVENÇÃO DIANTE DA PANDEMIA DO CORONAVÍRUS
Слава Icycy Xpucmyl

Caros Irmãos e Irmãs em Cristo!
Considerando o avanço acelerado e a gravidade sanitária, com consequências diversas e de
proporções gigantescas, provocada pela pandemia do Covid-19, o conhecido coronavírus, estamos
repensando as determinações emitidas recentemente e acatando o que as autoridades eclesiásticas já estão
adotando como prevenção mais segura e correta diante desse mal que aflige a todos indistintamente.
Portanto, oficializamos as seguintes medidas:
1. Sejam canceladas todas as celebrações públicas de qualquer ordem (Divina Liturgia, Ofício
Divino, Celebrações da Semana Santa e da Páscoa, Moleben, Via-sacra, Terço), também aquelas de
pequenas aglomerações, visando proteger melhor os sacerdotes e os agentes de pastoral, com isso
favorecendo também a melhor proteção dos fiéis.
2. A medida anterior não cancela as celebrações em si, que constituem um dever sagrado dos bispos
e padres orarem e celebrarem pelos seus fiéis em suas paróquias e capelas particulares (mosteiros, conventos,
seminários, casas paroquiais). As celebrações estão mantidas, mas sem a presença de fiéis. Neste período de
grande conturbação, a oração deve ser ainda mais humilde e intensa e seja feita em ambientes restritos,
familiares. Recomendam-se as devoções pessoais e a leitura orante da Bíblia.
3. Em caso de necessidade, na distribuição dos sacramentos, os sacerdotes estejam disponíveis,
porém sempre adotando as precauções cabíveis. Em relação às exéquias, não celebrar a Divina Liturgia de
corpo presente, mas somente a “Panakheda” e fazer essas celebrações em âmbito somente familiar.
4. As orações e as celebrações litúrgicas, quando e onde possível, transmitidas pelos meios
eletrônicos, sejam, neste momento doloroso, os principais meios espirituais da presença dos pastores,
representantes de Cristo, na vida dos fiéis e de suas famílias.
5. Toda a Igreja e todo o povo de Deus, sacerdotes e leigos, são solicitados a rezarem principalmente
pelos doentes e a se protegerem da forma mais correta e segura possível, conforme determinam as
autoridades sanitárias. Isso é uma responsabilidade moral: cuidar de sua vida e cuidar da vida dos outros.
Fazer o contrário é um pecado mortal contra o 5o Mandamento da Lei de Deus - “Não matarás”! No plano
jurídico-civil, um ato irresponsável diante do coronavírus pode ser incriminado como homicídio culposo; o
descumprimento de medidas impostas pelo Estado pode incorrer em multa e prisão.
6. A situação de pandemia é gravíssima, seríssima, e o amor cristão e a prudência humana exigem
grande responsabilidade e maior atenção diante dos mais vulneráveis, como os idosos e portadores de
doenças graves.
7. Diante desta situação muitíssimo particular em que se vivência uma gravíssima ameaça à vida em
termos globais, e enquanto ela durar, os fiéis da Metropolia Católica Ucraniana São João Batista,
principalmente os mais vulneráveis, estão isentos da obrigatoriedade de participar da Divina Liturgia aos
Domingos e dias de Festa.
8. Neste momento, a atitude mais sábia e mais correta é se precaver, se cuidar e cuidar dos outros,
colocando em prática tudo-tudo o que as autoridades sanitárias estão pedindo, pois é uma questão extrema de
vida ou morte.
Fiquemos unidos na fé e pela oração, alimentando a esperança da superação desse mal e de todos os
males, com a ajuda da graça divina e da colaboração humana, e, na força e criatividade do amor, fazendo
tudo o que é possível para o bem de todos.
Curitiba, 20 de março de 2020.

f Dom Volodemer Koubetch

Arcebispo Metropolita
\o\ KwflWi
______________________________________ m .
я г а ? /ш
Rua Maranhão. 1200 - Água Verde - 80610^Ш&(
ã ^ W ^ B r a s i l - CNPJ 75.038.554/0001-87
Fone: 55 41 3057-0670
59 - 80611-970
contato@rnetropolia.org.br''
7metropolia.org.br

do (IÇto Catóíico (^craniano
№ 36/2020

Prudentópolis, 14 de março de 2020.
Reverendíssimo Padres Párocos, Reitor e Coadjutores,
Слава Ісусу Христу!

E-mall: eparquiaimaculadaconceicao@ gmall.coni - Fone: +55 (42) 3446-5552
Rua Duque de Caxias, 1615 - Caixa Postal: 137 - CEP 84.400-000 - Prudentópolis - PR
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Diante da preocupação de toda a população quanto à propagação do novo Coronavírus,
a Eparquia se dirige com as seguintes orientações:
1. Que seja lida e exposta em todas as igrejas a orientação dos bispos do Paraná para a
prevenção da dengue e do novo Coronavírus (texto em anexo);
2. A liturgia nos prescreve, neste domingo, a Veneração da Santa Cruz. A Cruz deve ser
exposta e venerada, mas orientamos os fieis para não aproximar-se e beijá-la;
3. Pedimos aos Senhores padres que orientem os fieis "vulneráveis" (idosos, portadores
de doenças e baixa imunidade) que permaneçam em suas casas assistindo as celebrações através
dos canais de comunicação católicos e rádio, sem carregar nenhuma culpa por isso;
4. As pessoas vulneráveis que desejassem receber a Santa Comunhão, procurem a
assistência dos padres na sua Paróquia de pertença;
5. A Santa Comunhão, de acordo com a nossa prática, é distribuída sob duas espécies:
Corpo e Sangue de Cristo. Seguindo a orientação da Igreja, autorizamos a distribuir somente
sob uma espécie e dada na mão do fiel que se aproxima. Para isso, orientar os fieis, para que a
Comunhão seja consumida na frente do sacerdote, como também, cuidar muito para não
espalhar migalhas. Durante a pandemia do Coronavírus, pela praticidade, autorizamos o uso de
hóstias do rito latino. Mas isto somente durante a presença e proliferação rápida deste vírus.
Passada a pandemia, pedimos encarec іdamente, a observância das prescrições próprias do nosso
rito.
6. As celebrações litúrgicas, aulas de catequese e atividades eclesiais, seguem
normalmente, de acordo com as orientações do Ministério e da Secretaria da Saúde. Surgindo
novas orientações, imediatamente vos comunicaremos.
7. Pedimos que, em cada entrada da igreja ou estabelecimentos da mesma, sejam
disponibilizados recipientes contendo o álcool em gel para a higienização. Durante as
celebrações manter as portas e janelas o máximo abertas facilitando a ventilação e circulação
de ar.
8. A melhor forma de combater este mal que aflige o mundo neste momento é a nossa
oração. Orientamos que nas igrejas seja rezada a oração que segue em anexo e nas famílias,
diariamente, sejam recitados três Ave Marias e a oração ao Anjo da Guarda, para que
intercedam por nós diante do Pai Misericordioso.
As doenças que ameaçam a vida da humanidade, são combatidas com uma prevenção
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Os atrativos da Colônia Witmarsum
O clima ameno do mês de Abril é um convite para passeios ao ar livre. Que tal
visitar uma Colônia Típica Alemã com várias opções gastronômicas, culturais e que
oferece atrações para toda a família? Hoje você vai conhecer um pouco mais sobre
a Colônia Witmarsum.
Localizada em Palmeira, a apenas a 60 km de Curitiba e 150 Km de Prudentópo
lis, a Colônia Witmarsum preserva todas as referências à cultura alemã, desde a
religião até o idioma. Esse atrativo é o que vemos hoje pela união da comunidade,
onde os moradores resolveram investir ao longo dos anos em restaurantes alemães,
confeitarias com café colonial, cervejarias, passeios de trator, cavalgadas, museu
histórico e igrejas, preservando também a autenticidade da área rural, que é o valor
agregado mais presente.
Se você tiver a oportunidade de ir no sábado pela manhã, uma boa dica é apro
veitar a feirinha do produtor. De 9h às 12h, você vai apreciar a produção artesanal da
Colônia Witmarsum, com pães, geléias de jabuticaba, amora, morango e ephysalis,
além de requeijão, queijos finos e coloniais, massas frescas, conservas, bolachas
caseiras, doces, tortas e salgados típicos. Essa deliciosa feira acontece em frente ao
mercado central.
Outra dica legal é visitar o Museu de História Witmarsum, onde você poderá
realmente conhecer a história da fundação da colônia, além de ver objetos, roupas,
rádios antigos, canetas tinteiro, caixas registradoras da época, fotos e outros itens
dos fundadores da colônia.
Não deixe de também ir na loja Toll, conhecida pelo seu artesanato alemão de
alto nível. A loja possui objetos de decoração, brinquedos pedagógicos, móveis
provençais e relógios Cuco originais importados da região da Floresta Negra, na
Alemanha.
Um outro lugar lindo e ótimo para as crianças, é o Ponyland. O local oferece
passeios com pônei, trator, cavalgada, pedalinho, pescaria, almoço típico e café colonial.
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Café Colonial. Os imigrantes alemães também trouxeram o hábito tradicional da
Alemanha de reunir a família para um café da tarde de domingo com uma mesa
cheia de tortas, pães e frios. Então prepare-se pois está chegando a melhor parte do
nosso passeio!
Separamos aqui mais 3 opções para você aproveitar o final da tarde saboreando
as doces delícias da Culinária Alemã:
- Confeitaria Kliewer - É servido no buffet aos finais de semana e na mesa duran
te a semana (broas, pães, queijos, linguiça, tortas, café, leite e limonada suíça). Tem
parquinho para as crianças;
- Sabores da Colônia - fica atrás do museu. Oferece diversos tipos de bolos,
tortas, geléias caseiras e cinco pratos quentes, além de café, leite e sucos naturais
como uva e clorofila (limão com couve);
- Confeitaria Lecker - Além das melhores tortas, o ambiente é um dos mais bem
decorados da região. Para quem prefere ficar em contato com a natureza, o local
dispõe de mesinhas ao ar livre com parquinho para as crianças. Além das maravilho
sas tortas, o famoso pão com salsicha alemã e as cervejas artesanais, a Lecker oferece
pic-nic completo (com direito a toalha xadrez e cesta típica). Um charme não é
mesmo?!

E falando em Cervejas Artesanais, para que é apreciador das Cervejas, ainda é
possível agendar previamente uma visita na Usina Malte Cervejaria. Lá você poderá
conhecer o processo de fabricação da cerveja, a história de cada receita e ainda fazer
um work shop com degustação. Então Ein prosit!
Nos vemos em nossa próxima viagem!

4 crânio 2021
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CONHEÇA AS SUAS RAÍZES

APRESEN TA :

Como em qualquer outra Colônia Típica, um dos itens que chama muito a aten
ção é a Gastronomia. Pois bem, aqui temos muitas opções de Restaurantes, Confeita
rias e Cafés que agradam aos mais exigentes paladares.
Para almoçar separamos algumas opções:
- Bauernhaus Restaurante - Buffet livre com mais de 30 pratos. Além dos serviços
do restaurante, também é possível comprar geléias, embutidos e artesanato;
- Restaurante Bierwit - Os pratos são todos típicos e contam com uma apresen
tação impecável. Lá você poderá provar o legítimo Einsbein (joelho de porco) esse
vem acompanhado com purê de maçã e chucrute. Há também a opção do Schnitzel
(milanesa de boi, porco ou frango) e o Maultaschen (ravióli de carne na manteiga);
- Restaurante Frutilhas Lowen - O Restaurante trabalha com produção especiali
zada em frutas vermelhas e verduras orgânicas. O buffet livre serve goulash, frango
caipira, lombo de porco, spatzle, pirogue, risoto de frango, molho branco e saladas. O
local oferece ainda um parquinho para as crianças, redário para descanso e também
a opção do "colha e pague"de morangos ou amoras (dependendo da época da fruta)

ITINERÁRIO:

KYIV, Ternopil, Zarvanytsia, Ivano-Frankivsky e Lviv

SERVIÇOS INCLUSOS:
* Aéreo Curitiba/Kyiv/Curitiba e devidas conexões com taxas de embarque;
* Guia acompanhante Bilíngue GRTravel Groups desde Curitiba;

Y .

* Ônibus privativo para o Grupo, com guia em Português;
* City Tour e passeios com entradas conforme programação;
* 04 noites em Kyiv, 01 noite em Ternopil, 01 noite em Ivano-Frankivsky 02 noites em Lviv;

SSSS*.

‘ Transporte de UMA MALA de 23Kg por passageiro;

• SERVIÇOS OPCIONAIS EXCLUSIVOS- —

*0 8 cafés da manhã;
* 03 almoços + 01 lanche completo;

Consulte nossos serviços para pesquisa e busca de

*0 6 jantares;

documentos, elaboração de Arvore Genealógica e

‘ Seguro Viagem;

localização de familiares na Ucrânia.

* Kit Viagem GR Travei Groups.

* Diferenciais: Passaremos pelas principais regiões da Galícia e Bukovyna onde faremos paradas para conhecer as plantações e
sistemas agrícolas.

V A L O R E S (AÉREO + TERRESTRE)
r

$i

i

Q f l f V 0 0 p o rp esso a

И .ч / U v

em Apto Duplo.

Entrada de R$ 599,00 em dinheiro
depósito em conta ou TED, +19 parcelas
de RS599,00

IMPORTANTE: * 0 número de parcelas vai diminuindo proporcionalmente ao mês do inicio dos
pagamentos. *0s boletos referentes às parcelas mensais, serão enviados por e-mail no dia 05 de cada
mês, com vencimento para o dia 10 do mesmo mês.

VAGAS LIMITADAS. FAÇA JÁ A SUA RESERVA!
0 ( 4 1 ) 9 9 6 6 9 -9 2 8 8

S (4 2 ) 3446 • 6598 (§ ) grtravelgroups.com.br
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Depois do almoço e dos passeios vem a parte mais esperada pelos visitantes: O
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Минув уже третій день, як помер Христос на хресті. У ж е третій
день журиться його мати Марія — не їсть і не п ’є нічого. Жінки
приходили до неї, хотіли потішити її, просили, щоб вона з ’їла щось.
Але Марія і далі не говорила, й нічого не їл а...
Однією з тих, хто часто приходив до Матері Бож ої, була бідна
Ганя. У неділю вранці, коли всі раділи, що Христос воскрес, Ганя взяла
своє добро — кілька яєчок і пішла до Марії.
— Маріє! Не плач, не сумуй, — просила вона. — Хіба ти не знаєш,
що Твій Син воскрес? Не сумуй, а радуйся, Маріє!
— Знаю, — відповіла Марія. — Мій Син з ’явився мені у сні.
Навколо нього була така ясність, що очі боліли від неї. Знаю, що мій
Син воскрес.
Дівчина дала Марії свій подарунок — кошик із яєчками. Сльози
радості потекли з її очей і впали на яйця.
І дивне диво сталося. Де впала сльоза з її святих очей, там на яйцях
зацвіли чудові квіточки, гарні метелики, ясні зірочки. У сі яйця в
кошику засяяли різними кольорами веселки! Марія зраділа і почала
роздавати їх людям.
— Радуйся! — казала вона кожному, коли подавала яйце, —
Христос воскрес! Христос воскрес!
Коли вже яєць не стало, вона з подякою віддала кошик дівчинці.
Ганя взяла його і вийшла на вулицю. Раптом глянула у кошик, а він
повний писанок. Зраділа дівчина, бігла вулицями Єрусалиму і
кожному, кого зустрічала, давала писанку:
— Радуйтесь! Христос воскрес!
Скільки Ганя не роздавала тих писанок, а кошик в неї завжди був
повний. Люди, яким вона давала ці писанки, несли їх далі, давали іншим
і вітали словами:
—Христос Воскрес!
Так за короткий час усі люди в місті знали, що Христос воскрес.
На пам’ять про це диво пишуть в Україні писанки. А на Великдень
| ^дарують їх рідним і друзям і шанують як великі скарби.
^

Засмійся
Найбільша ганьба для нечесного політика
- Знаєте яка найбільша ганьба для нечесного політика?
- Казати, що він чесний і на нього голосувати.
Яка різниця?
- Чи знаєте яка є різниця між чесним політиком і літаючими
неідентификованими дисками (discos voadores)?
- Кажуть, що вони існують, але хто їх коли бачив?

Подивіться на цю фото. Це Богом створена
ріка, пра форнисир всім людям і звірині чисту
воду. Комо е трісти нині дивитися на Божу
гарну
природу
замурзану
людським
невихованням!!!
Бог створив воду чисту, а людина в неї
кидає всяке дранця і через безглуздя истраґа а
билиза до мундо. Бог дав приказ людині
управляти, істо е, доглядати й апровийтувати
натуризу для свого життя, а людина її
запаскуджує. Інфилізминти компортамито
людей на дорогах, і всюди де вона ступає показує її испіріто ди порко, брак пошани
до Божої природи. От ідеш вулицею, а перед вами йде мама а з нею дитина смокче
доле. Коли вже висмоктала, кидає той пакотіньо на землю а мама инь виз ди дізир
пра кріанса пра ном жоґар лісьо на истрада, ще каже: жоґе есса поркарія на
истрада и виня ліжийро... Далі, їдеш дорогою, або їдеш чи йдеш але, а перед тобою
авто і там дітиська а з ними й старші. Боси тинь ки си куйдар, бо з авта летять на
дорогу латіняс ди сирвижя, каска ди банана, папери і всяке дранця, й нінґинь но
каро не скаже, жи іссо фалта ди идукасом, то синьвирґоніси запацькувати дороги
ком лісьо. Дуже воно сумно їхати й дезвіювати по дорозі порожні латіняс ди
бибіда, пакотис ди пластіко ґарафас й тодо тіло ди сужийра! Хлоп золить
сирвижю і ком ґарґаляда шпуряє ґарафу або латіню на дорогу. І один, і другий, і
всі, що в авті як дикуни залишають за собою на чистій дорозі або попри дорогу
всяку сужийру. Людина собі думає чи то люди їдут а чи може свині сівбрали за
людей!
Ном е асінь ки си компортам нос паїзис де є идукасом: от йдуть дорогою діти
з мамою й по дорозі їдять присмаки. Квандо термінам ди комир то порожні
пакотис ди коміда або каскас або папері не кидают на дорогу. Вони знають, що
вулиця то не лісьийро і не викидают нічого на вулицю, а подають мамі, а вона те
все бере, потім підходить до лішийро і там кидає те все. Або квандо нема близько
лісьо то реколє о лісьо нум пакоте і викидає в лішийро коли його зобачит. Нос
паїзес де є едукасом, то ти можеш побачити як люди йдуть дорогою і коли щось
там собі їдять, то нічогосінько не викидають на дорогу, або денебудь а шукають
лішийро, а коли нема лішийро то кидають папери і сужийру но пакоте й несуть
далі атб енконтрар ум лішийро й там викидають лісьо...
Ном сий порки тут коло нас люди такі кабесудос і не знають, що сужейру не
можна викидати на дорогу або, треба кинути в лішийро, а коли нема лішийро то
затримати й вдома депозітар но лісьо.
Е трісти, муйто трісти часто сідивити на телевізом і там видіти монти ди лісьо
на бийра да истрада, всякі латас, пакотис, пидасос ди тодо тіпо ди сужийра, що
запаскуджує воду нос ріос. Мами, тати, старші брати й сестри, имприґадос і
имприґадас, вчіть ваших дітей шанувати лімпизу і не викидати на дорогу або
денебудь всяке дранця. Вчіть навіть маленький папелзіньо ди балас не кидати на
землю а депозітар но лісьо. Про те вогорят на телевізоні, просять шанувати
лімпизу, але де ж там! Всякі синь идукасом запаскуджують дороги, ріки, кампос.
Як то пасксудно дивитися на монтес ди сужийра диспойс ди ум жоґо, або деспойс
ди алґум евенто де було багато людей. Нинь пареси жи там були люди, а виглядає,
що там була тропа ди поркос. Аміґос і аміґас ном дийсєнь деспойс ди восийс
сужийрас но сьом! Нехай буде лімпо лімпіньо там де ви робили якусь фесту або
переходили й покажіть всєм, що ви не дикуни, не кайпіри, але є писоас идукадас.
Я колись коли працював ком ескотийрос і часто ми робили акампаминто де
перебували два або майс діяс, Коли виходили з того акампаминто, то мусіли так
все лімпар, пара інґинь дізир, житам хтось був, тудо девія фікар лімпо, синь а
міні на сужийра...
Бинь, тинь танта койза пра ескревир і танта койза пра фікар нервозо коли
людина сідивит неста фалта ди едукасом. Навчіться шанувати лімпизу і покажете,
що ви самі є лімпос, бо кинь файз о амбієнти сужо, то він е мал едукадо. Аміґос і
аміґас, будьте едукадос і не залишайте за собою сужийри. Тати й мами, вчіть дітей
не занечшцувати ані дороги, ані ґрамади, ані нічого за собою, а викидати всяке
лісьо в лісєйро....

Хвилини правди
На телевізійній програмі, пастор якоїсь Церкви, коли мала починатися
програма політичних партій, проголосив:
- Тепер будемо мати пів години програми політичних партій, а зараз
опісля представимо вам, дорогі слухачі, десять хвилин правди...
Коли політик бреше
- Знаєте коли політик говорить неправду?
- Тоді коли його уста рухаються.
Що це вибори?
Це надзвичайна подія в демократії. З тої нагоди всі дур.. вибачайте, всі
виборці можуть демократично вибирати тих, хто буде їх обкрадати,
обдурювати, ними маловажити, їх
використовувати, збагачуватися їхнім
_
коштом протягом наступних чотири
роки, період під час якого за крадіж
курки всі бідні будуть строго карані, а
багаті пани за крадіж мілярдів гроша з
урядової каси будуть виправдувані...

Пощо свята? Багато свят у роц і, свята цивільні; свята родинні; а
найбільш е свят релігійних. Кожне свято служить н а т е, щоб застановитися,
подумати. Коли цивільне, державне свято, треба подумати про свою країну, я ка
нам повинна забезпечувати ж ит т я і охорону від всякоїнесправедливості. Але в
держ авні свята слід подумат и, я к м и сповняємо н аш і зобов'язання щодо н аш о ї
країни. В родинніх святах вшановуємо наш у рідню , що служить для збільш ення
любови до неї. В релігійних святах думаємо над особами я к і гарно ж или й
отримали вічну надгороду або над т аїнст вами нашого спасіння, щоб дякувати
Богові за все, що він для нас зробив і робит ь...

