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У КИЄВІ ВІДКРИЛИ ФОНТАН ЗІ СКУЛЬПТУРНОЮ КОМПОЗИЦІЄЮ «АРХАНГЕЛ
МИХАЇЛ -  ОХОРОНЕЦЬ КИЄВА»

19 вересня 2020 року в Києві 
відбулося урочисте відкриття фонтана 
зі скульптурною композицією
«Архангел Михаїл — охоронець 
Києва». Захід, організований з 
ініціативи Київського міського голови 
Віталія Кличка, зібрав на
Володимирській гірці представників
місцевої влади, представників громади, 
творців проекту, меценатів,
духовенство. Українську Греко- 
-Католицьку Церкву представляв 
Секретар Синоду Єпископів
преосвященний владика Богдан 
Дзюрах.

Насамперед владика Богдан 
Дзюрах передав мерові Києва сердечні 
вітання від Предстоятеля УГКЦ 
Блаженнішого Святослава та 
подякував Віталієві Кличку і
депутатам Київради за достойне 
вшанування пам’яті Блаженнішого 
Любомира через присвоєнням його 
імені одному з проспектів української 
столиці.

У своєму виступі Київський 
міський голова розповів про історію 
вшанування архистратига Михаїла в 
різних конфесіях і релігіях, 
зазначивши, що його постать є 
особливо близькою для мешканців 
Києва і Київської області, оскільки 
архангел Михаїл від часу київського 
князя Всеволода був проголошений 
покровителем Києва. Віталій Кличко 
підкреслив, що на скульптурній 
композиції представлені київські 
пагорби, а на них — зображення 
святинь і храмів «майже всіх конфесій, 
представлених у Києві». Водночас 
міський голова висловив вдячність усім 
тим, хто і сьогодні захищає нашу 
Батьківщину від зовнішнього агресора, 
а також усім мешканцям столиці, які 
своєю працею роблять внесок у 
розбудову Києва.

На заході виступили рівно ж 
представники громади, які 
символізують захист Батьківщини і її 
столиці від різного роду загроз і 
небезпек: воїн-захисник, лікарка
Олександрівської лікарні та працівник 
рятувальної служби Києва. 
Насамкінець, від імені Всеукраїнської 
ради Церков виступив черговий 
головуючий цієї міжконфесійної і 
міжрелігійної громадської організації 
Блаженніший Епіфаній, Предстоятель 
Православної Церкви України. Він 
наголосив на важливій суспільно- 
політичній ролі, яку відіграв 

Михайлівський Золотоверхий собор в 
часи Революції гідності, а також надалі 
відіграє як місце вшанування і пам’яті 
загиблих за рідну землю захисників 
Вітчизни.

На завершення Київський міський 
голова Віталій Кличко разом із 
меценатами вручили представникам 
Церков і релігійних організацій копії 
щойно відкритої скульптурної 
композиції, на якій, поміж іншими 
святинями, є зображення храму 
Української Греко-Католицької
Церкви на Аскольдовій могилі.

На думку Секретаря Синоду 
Єпископів УГКЦ, і сама подія 
відкриття скульптурної композиції 
«Архангел Михаїл — охоронець 
Києва», і вручення її копії 
представникам різних конфесій має 
глибоке символічне значення. Адже 
Архангел Михаїл в історії спасіння 
виконує подвійне завдання: він є 
посередником між Богом і людьми, 
об’являючи останнім Божу волю, а з 
іншого боку — він даний Богом

віруючим людям як помічник і 
провідник у їхньому духовному 
змаганні між силами добра і зла, світла 
і темряви, яке постійно ведеться у 
людському серці. Тож постать 
архистратига Михаїла — чи то у 
вигляді ікони, чи у вигляді якогось 
іншого зображення — повинна бути 
перед очима в кожного провідника 
громади чи церковної спільноти, щоб 
пригадувати про Боже турботливе і 
повне любові владарювання над 
людством та про верховенство Божого 
закону у особистому і суспільному 
ж и лі, яке є джерелом справжнього 
розквіту народу, громади і кожної 
людини зокрема. Недаремно сказано в 
Священному Писанні: «Благословенням 
праведників місто йде угору, устами 
грішників — занепадає».

«Я б дуже бажав, щоб ця 
скульптурна композиція не просто 
стала окрасою нашої столиці, але щоб 
вона стала місцем молитовної 
призадуми і зустрічі із Тим, хто є 
найважливішим у нашому житті, 
живою проповіддю, яка закликатиме до 
глибшої віри в Бога і до особистої 
відповідальності за втілення в життя 
Божих життєдайних заповідей. Бо лиш 
за такої умови заступництво 
архистратига Михаїла над нашою 
столицею і її мешканцями принесе усім 
нам благодать і благословення Боже», 
— зазначив у коментарі пресслужбі 
Секретаріату Синоду владика Богдан.

Джерела: http://news.ugcc.ua/

“SAMARITANUS BÔNUS”: НАГАДАТИ СУСПІЛЬСТВУ ПРО
ЦІННІСТЬ ВЗАЄМОСТОСУНКІВ

Опіка хворими не може 
зводитися до медичного чи 
психологічного догляду, але 
повинна стати турботою про всю 
людину. Про це йшлося під час 
презентації листа Конгрегації 
Віровчення “Samaritanus bonus” .

У  вівторок, 22 вересня 2020 р ., у 
В атиканському прес-центрі
відбулася презентація нового 
документу Конгрегації Віровчення 
“Samaritanus bonus” про опіку 
хворими на критичних та 
термінальних стадіях життя.

У  презентація взяв участь

Префект Конгрегації Віровчення 
кардинал Луїс Ф. Ладарія, Секретар 
цієї установи монсеньйор Джакомо 
Моранді, Заступник Секретаря 
Дикастерії у справах мирян, сім’ї  та 
захисту життя професорка 
Ґабліеллі Ґамбіно та член Дирекції 
Папської Академії «За життя» 
професор Адріано Пессіна.

Світлана Духович -  Ватикан

Джерела: 
https://www.vaticaimews .va

http://news.ugcc.ua/
https://www.vaticaimews
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/ Редакційне
ПРИГОТОВЛЯЮТЬ СОБІ РУЇНУ

Editorial
PREPARANDO A PRÓPRIA RUINA

Живемо в суспільстві яке собі 
противорічить в тій самій справі й в тому 
самому часі. З  оного боку, живе 
занепокоєне постійним зростом 
злочинности проти жінки, головно в 
тому, що стосується сексуальих злочинів 
як педофілія, сексуальне насильство, 
ґвалтування і сексуальна експлорація. А 
з другої сторони, в тому самому часі 
сприяє і скрито або явно поблажливо 
дивиться на ті злочини чи то задля 
комерційнних користей а чи то задля 
незрозуміння небезпек, які з того 
родяться.

Нещодавно викликала великого 
розголосу й обурення багатьох родин 
через ляльку в америці яка сміється і 
стогне коли потиснути її між ноги в 
інтимні місця. Одна американська мама 
показала світові ролик цієї забавки, що її 
мала донечка отримала в подарунку в 
день уродження: ляльочка, яка дуже 
розповсюдилася між дітьми в Америці, 
яка сміється-регочеться коли потиснути 
її в животек і видає типічні сексуальні 
стогони коли її діткнутися між ногами в 
інтимних місцях. Занепокоєна і обурена 
мама, яка розповсюдила той ролек каже: 
“Знаю, що багатьох з вас будуть 
уважати, що це меншевартісне, але я є 
мамою дітей і уважаю, що це недобре. 
Для мене це типічні стогони 
сексуального акту. Це дуже 
занепокоююче”.

Цей факт дає нагоду до застанови 
коли суспільність мовчить перед такими 
занепокоюючими фактами, які негативно 
впливають на дітей, малолітків. Як і 
скільки це шкодить для дітей і для цілого 
суспільства оскільки подобні факти 
розбуджують в дітей передчасові 
сексуалні потяги й заохочують до 
сексуальних вчинків і злочинів.

Подія цієї матері, яка розголосила 
своє занепокоєння задля тої забавки, 
набирає великої ваги задля двох причин: 
поперше, бо показує і осуджує ті злочини 
які закрадаються до домів родин; 
подруге, бо показує як нині навіть і 
прості люди можуть реагувати й 
осуджувати зло і призводити суспільство 
до застанови й зміни багатьох недобрих 
звичаїв які закрадаються до дітей у виді 
забавок і всяких інших видів зіпсуття. 
Така злобна пропаганда лальочки 
продавалася в скритості, бо на пакеті 
тільки зазначувалося, що лялька буде 
видавати стогони й сміятися коли 
потиснути на животик, а нічого було 
сказано про ті стогони й сміх коли 
потиснути в інтимні місця між ногами. 
Хто купує такі підступні забавки для 
дітей навіть не уявлє про те, що так 
криється - доказ як спритно зло 
заходить до дітей, щоб їх псувати.

Відео тої мами набрало такого 
розголосу, що посипалися підписи проти 
тої забавки, так, що продавці відразу 
були змушені позабирати всі зі склепів і 
від тих, що вже вкупли та заступити їх 
іншими ляльочками. Надійшло понад пів 
мільйона підписів від мамів проти 
продажі тої ляльки. Це тільки один 
приклад як в суспільство закрадається 
подібна злобна наука.

Цей та інші подібні випадки 
показують як комерційні інтереси 
працюють за еротізацію дітей і підлітків. 
Ця тема стає доброю нагодою пригадати 
батькам і виховникам як десятки інших 
справ деформують діточі душі в яких 
різні несовісні люди стараються 
защіпити ту отрую. Та передчасна 
еротизація, почавши від забавок, моди аж 
до музики й танців защіплюється в душах

дітей, головно дівчат, яких ще за 
дитинства тягне до сексу й послідовно до 
зіпсуття діточої невинности.

Тому, що дорослі звичайно не 
добачують того скритого зла й мовчать 
на висування тих невідповідних для дітей 
продуктів і не добачають в тому нічого 
злого: дівчатка яким вісім, десять рочків 
вбираються в плаття провокуючого 
крою, непристойні пгганцята, черевички 
з високими обчасами, співають музики де 
повно невідповідних для дітей слів і 
висказів і танцюють провокантні танці, з 
різними викрутасами які висловлюють 
сексуальні рухи. Але тут варта згадати, 
що не йдеться тільки про дітей. Не тільки 
діточі забавки і різні прояви показують 
провокуючі рухи, слова й гри, але з 
дорослими головно з дівчатами стається те 
саме, від яких того всього навчаються діти.

Чи не дійшли ми до границі? Чи 
старші в тому всьому не є надто 
вибачливі для дітей і для себе самих? Чи 
така баналізація сексу і тіла жінки не 
виставляє і не запрошує до сексуальних 
насильств?

Що сказати, коли відео на яке 
дивляться мільйони малих глядачів 
навчає різних ігор і між тим всім чути 
слова: “покладімо ці ляльки на позиції 
робити дитину” , чи це морально виховує 
дітей?. Щобільше, що сказати коли в 
розмові чути слова звернені до дівчинки 
малолітка, що вона повинна йти за своїми 
інстинктами, не слухаючи, що кажуть 
старші або що інші будуть говорити? Чи 
це не приносить шкоди на емоційне 
виховання молодої людини?

Виглядає, що суспільство дійшло до 
точки, що варта би над тим серіозно 
застановитися. Суспільність не може тут 
мовчати, а повинно обговорювати які 
повинні бути межі для еротизації і 
баналізації тіла жінки, бо це робить не 
тільки дітей але кожну жінку виставлену 
на надужиття і на злочини.

Справа музики добрий приклад. 
Скільки там непристойних і 
невідповідних слів для малих. Чуємо і 
бачимо там часто скандальні хореографії 
які доповняють пакет еротизації. Дитина 
любить співати, танцювати, крутитися і 
повторювати те, що роблять старші. В 
своїй невинності робить рухи нечесні і 
непристойні навіть не здаючи собі з того 
справи. А багато старших тішаться тим і 
уважають, що це гарне й пощо 
критикувати все те?

Уявіть собі, хто матиме відвагу 
протиставитися тим різним танцям, де 
виводяться рухи сексуального акту! 
Суспільство мусить себе освідомити, що 
живемо в часах виставлення тіл без 
границь, де все фільмоване, показується 
на середниках повідомляння. Діти на все 
те дивляться і наслідують. Скажіть 
серіозно, що означає той славний танець 
над фляшкою? А що сказати коли на 
телевізії ставлять перед малими дітьми 
такі запитання, що навіть і старшим 
стидно слухати?

Все це підносить гідність жінки чи її 
понижає?

І не думаймо, що все те, що тут 
сказано відноситься л и те до дітей. 
Також і дорослі й навіть старші жінки 
дають нагоду до всякого надужиття... 
Чу'їмо часто, що такий чи сякий 
сґвалтував дівчину в своїм апартменті. А 
що вона лізла сама там робити в його 
апартаменті?

Всі хто надужває жінку мають 
провину, чинять огидний злочин. Але чи 
багато жінок зі своєї сторони тут вільні 
від провини?

О. Т.З.

Vivemos numa sociedade que se 
contradiz no mesmo assunto e ao mesmo 
tempo. De uma parte, vive preocupada com 
o constante aumento de crimes contra a 
mulher, especialmente em se tratando de 
abusos sexuais, como assédio sexual, 
estupro, pedofilia, exploração sexual. De 
outra parte, ao mesmo tempo, favorece e é 
velada ou explicitamente incentiva a tais 
atos por motivos comerciais ou por uma 
filosofia imoral. Ultimamente causou 
grande revolta das famílias o caso da 
boneca americana que suspira e ri ao ser 
tocada nas partes íntimas. Num vídeo em 
inglês uma mãe americana mostrou o 
brinquedo que a filha pequena ganhou de 
presente de aniversário: uma bonequinha, 
personagem de um desenho de sucesso, que 
dá risadas quando recebe um aperto na 
barriga ou entre as pernas. Diz uma mãe 
incomodada a respeito da boneca: “Eu sei 
que alguns de vocês podem achar que não é 
algo importante, mas eu tenho filhos e acho 
isso errado. A boneca faz um som estranho 
quando você toca as partes íntimas dela. 
Para mim, são sons sexuais. É perturbador.”

Este caso da boneca americana faz-nos 
refletir quanto a sociedade tem se calado 
diante de situações perturbadoras como essa 
e o quanto esse silêncio faz mal às crianças, 
adolescentes e a toda a sociedade e o quanto 
semelhantes fatos incentivam a criminalida
de sexual.

O caso dessa mãe, que tomou pública 
sua preocupação com o que o brinquedo 
fazia, é exemplar por dois motivos. Primei
ro, porque escancara os absurdos a que nós, 
consumidores, estamos sujeitos. Por outro 
lado, por mostrar também como hoje em dia 
as pessoas têm voz, podem reclamar e 
conseguir fazer pressão por mudanças, por 
mais que às vezes se sintam impotentes. A 
maliciosa propaganda da boneca fica 
oculta, já que na caixa da boneca há apenas 
a informação de que, apertando o botão da 
barriga, a bonequinha dava risadas. Não há 
qualquer aviso sobre o outro botão, no meio 
das pernas da boneca, o que significa que a 
pessoa que comprou o presente nem imagi
na que isso acontecia - prova da nossa 
vulnerabilidade enquanto consumidores.

O vídeo daquela mãe americana indig
nada gerou um abaixo-assinado exigindo a 
retirada da boneca das lojas. Já estava com 
260 mil assinaturas quando o fabricante 
decidiu fazer o que as pessoas pediam e 
recolher o brinquedo de volta à fábrica, 
prometendo inclusive substituir as bonecas 
que já tinham sido compradas. Ainda assim 
o abaixo-assinado segue firme e ultrapassou 
meio milhão de adesões.

Este e outros casos mostram o comér
cio trabalhando pela erotização precoce de 
crianças e adolescentes. Esse assunto é uma 
boa oportunidade para lembrarmos de deze
nas de outras situações em que tentam 
impor, especialmente às meninas, uma

erotização precoce, desde o mercado da 
moda até o da música e dança.

Como os adultos normalmente se 
calam, a oferta de produtos impróprios para 
crianças, pré-adolescentes e adolescentes 
vai crescendo e de repente, parece que 
sempre foi assim: meninas de 8 ou 10 anos 
usando decotes insinuantes, shortinho 
cavado, até sandálias de salto; cantando 
músicas com letras impróprias para meno
res e dançando coreografias constrangedo
ras. Mas não se trata apenas de crianças e 
adolescentes. Não somente brinquedos de 
crianças vêm reproduzindo os figurinos que 
as meninas ainda crianças já se preocupam 
em usar nos seus corpos aparências seduto
ras, com os adultos, especialmente com 
mulheres, acontece a mesma coisa.

É de se perguntar se não chegamos a 
um limite. Será que os adultos não estão 
sendo muito permissivos com as crianças e 
consigo mesmos? Até que ponto a banaliza- 
ção do sexo e do corpo da mulher não 
expõem e convidam à violência sexual?

O que dizer quando um vídeo com 
milhões de seguidores mirins se propõe a 
ensinar novas jogadas de um game de 
sucesso entre os meninos e, no meio do 
vídeo, diz-se coisas do tipo: "vamos colocar 
a personagem na posição de fazer neném", 
isso é normal, educa ou deseduca? Ainda 
mais, o que dizer se numa conversa onde se 
diz a uma adolescente que ela deve seguir 
seus instintos, sem ouvir os mais velhos ou 
se preocupar com o que os outros poderiam 
dizer? Será que isso não causa nenhum 
prejuízo na formação emocional de alguém 
muito jovem?

Chegamos a um ponto em que é preci
so refletir. A sociedade não pode se calar, 
precisa discutir os limites da erotização e da 
banalização do corpo da mulher, porque 
isso deixa não somente as meninas mas toda 
a mulher mais vulnerável aos abusadores, 
mais à vontade para cometer seus crimes.

O caso da música é mais um exemplo. 
Além das letras impróprias para menores, 
há muitas vezes uma coreografia comple
tando o pacote da erotização. Criança adora 
cantar, dançar e repetir passos ensaiados. 
Na inocência, faz gestos indecentes sem 
sequer saber do que se trata. Muitos adultos 
acham graça e, assim, criticar todo isso é 
que começa a parecer absurdo.

Imagine alguém se opor à dancinha da 
moda num pré-camaval, ainda que ela 
simule movimentos do ato sexual! É 
imprescindível considerar que vivemos na 
época da exposição escancarada, em que 
tudo é filmado, aparece na televisão e nas 
redes sociais ao vivo. As crianças assistem e 
saem imitando.

Normalmente os próprios cantores 
fazem as dancinhas eróticas ou contratam 
bailarinos para as gravações de clipes e até 
para subir ao palco e ensinar o público 
durante shows, como por exemplo a dança 
da “boquinha da garrafa” . E o que dizer de 
apresentadores na televisão fazendo à crian
ça perguntas de caráter íntimo?

Tudo isso favorece o empoderamento 
ou a degradação da mulher? Mas não vamos 
limitar muitas coisas que foram ditas apenas 
às crianças. E as mulheres jovens não 
despertam interesses dos abusadores com 
essas modas cada vez mais escandalosas? 
Ouvimos seguidamente que tal e tal abusou 
de uma mulher no seu apartamento no x 
andar. E ela o que foi fazer sozinha no 
apartamento dele?

Os abusadores são responsáveis, sim, 
pelos seus atos. Mas a mulher, em todo isso, 
não tem nenhuma culpa?

P. T. Z.
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Євангельське Читання

Нед. Царя Христа 
Йо 18,33-37

І ввійшов П илат знов у Преторію, закликав Ісуса і каж е до нього: 
«Ти цар юдейський?» Ісус ж е  у відповідь: «К аж еш  те від себе, а чи 
інші про мене так  тобі оповіли?» «Х іба ж  я  юдей? - озвався П илат. 
-Народ твій і первосвященики передали тебе мені. Що ти таке 
зробив?» «Ц арство моє не від світу цього, - відрік Ісус. - Б уло б моє 
царство від цього світу, то сторож а моя була б вою вала, щоби мене не 
видали юдеям. А ле не звідсіля моє царство». «То ти таки цар?» - 
мовив до нього П илат. І відповів Ісус: «Ти каж еш , що я  цар. Я  на те 
уродився і прийшов у світ на те, щоб свідчити істину. К ож ен, хто від 
істини, слухає голос мій.»

Посланя Св. Апостола Павла до Колосян -1 ,1 2 -2 0

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

Ц ентральна думка Євангелій - від М атея, це показати, що Ісус з 
Н азарету є Ц ар-М есія предсказаний від віків. М атей пише для євреїв 
з наміром доказати їм  на їхні запитання про царство Ісуса з Н азарету, 
який твердив, що він М есія-Ц ар Ізраїля. Ц арство Б о ж е  це центральна 
тема великої частини його Євангелії. В перших главах говориться про 
обіцяного Ц аря Ізраїля і прикінці про Ц аря неба й землі, який висилає 
своїх післанців нести його Євангелію , робити його учнів. В 
особливішій спосіб в М атея підкреслю ється, що Ісус є предсказаним 
пророками Старого Зав іту  
М есією . Д уж е часто 
знаходимо в М атея висказ 
“Небесне Ц арство” і тому це 
Євангеліє часто називається 
Євангеліє Ц арства, має 
нараіивний стиль
приступний для Юдеїв, щоб 
вони зрозуміли дцо Ісус вж е 
був обіцяний пророками в 
Старому Завіті. В першій 
главі зазначується в родоводі 
Ісуса, що він походить з 
царського роду Давида. В 
третій  главі говориться про 
предсказання близького 
приходу М есії Іваном 
Х рестителем. В нагірній 
проповіді преставляється

ф «j . .
ввесь план Ісусового Ц аства (8 1 9). Й ого притчі висвітлю ю ть “Тайни 
Ц арства” . Н авіть поза країною  його звуть “Син Давида” . Сказав, що 
син царя звільнений від платні податків на храм. Сказав для П илата, 
що він Ц ар, але його царство не з цього світа. Був визнаний царем у 
трію мфальному в ’їзді в Єрусалим. Предсказав свій поновний прихід, 
щоб царю вати над усім. В останніх своїх словах заявив своє право 
Ц аря й дав свої вказівки для апостолів як  Цар: “Вся влада мені дана на 
небі й на землі. Ідіть...” . При смерті вся природа задрижала й скалиu t #
порозпадалися, мертві повставали. Й ого воскресіння було трпоф ом  
його Ц арства...

В листі до К олосян, Святий П авло потверджує все те , що в М атея 
говориться про Х ристове царство, через якого все було створене й він 
прийшов на світ витягнути людство з темноти гріха й запровадити 
мир та  злучити все в одне, небесне й земне.

А ле Ісус ясно зазначив, щ о його Ц арство не з цього світу й коли 
хотіли проголосити його царем, він ухилився. Він хотів і далі хоче 
цілком змінити ідею про царювання як  про це думав і далі думає світ. 
А  чи Ісус переконав про його поняття про царство. М абуть досі ще не 
переконав, але прийде час, коли всі зрозумію ть і не л и т е будуть 
писати всюди “Слуга слуг” , але стануть слугами одні одним.

A  linha central do Evangelho de M ateus e m ostrar que Jesus de Nazaré 
é o Rei-M essias das profecias hebraicas. M ateus escreveu para judeus, 
visando responder às suas indagações sobre Jesus de N azaré, que alegava 
ser o M essias de Israel. O reino dos céus é o assunto central de boa parte 
do Evangelho. Em  M ateus, vê-se nos prim eiros capítulos o Rei dos judeus 
e por fim  o Rei soberano nos céus e na terra, enviando Seus em baixadores 
às nações para exigir sua sujeição e adoração. A  ênfase especial de M ateus 
é sobre o fato de ser Jesus o M essias vaticinado pelos profetas do Antigo 
Testam ento, por ele citado repetidam ente. Tão frequente ocorre a 
expressão “reino dos céus” , que este Evangelho é com um ente cham ado 
“Evangelho do R eino” , tem  um  estilo narrativo, especialm ente adaptado 
aos judeus, m ostra que Jesus é o Rei e M essias das profecias hebraicas. No 
prim eiro capítulo da sua obra M ateus prova que Jesus nascera da linhagem  
real de D avi. N o terceiro capítulo descreve-se o precursor do Rei, 
proclam ando que o Reino está próxim o. O Serm ão do M onte é realm ente 
o program a desse Rei. Seus m ilagres são suas credenciais (8 e 9). Suas 
parábolas são intituladas “Os m istérios do R eino” . A té fora do país ele foi
cham ado “O Filho de D avi” . 
D eclarou-se livre da obrigação de 
pagar tributos, sendo o Filho do Rei. 
D isse a Pilatos que realm ente ele é 
R ei, m as seu reino não é deste 
m undo. Entrou em  Jerusalém  com o 
Rei. Predisse a Sua volta em  glória 
para reinar sobre tudo. Nas suas 
últim as palavras proclam ou seu 
direito de Rei e deu a Sua ordem  real: 
“Toda a autoridade m e foi dada no 
céu e na terra. Ide, portanto...” N a 
ocasião de sua m orte, fenderam -se as 
rochas, a terra trem eu e mortos 
saíram  dos túm ulos. A  sua 
ressurreição foi com  poder 
m ajestoso, acentuado por terrem oto 
e grande terror entre os guardas.

São Paulo, na carta aos 
C olossenses, confirm a essa verdade, 
dando ênfase no reinado de Jesus 
Cristo por quem  tudo foi criado, que 
ele veio para tirar a hum anidade da 
escuridão do pecado a fim  instituir a 
paz de todo, do céu e da terra.

Infelizm ente não conseguiu 
convencer a todos sobre o sentido do 
seu reinado e até hoje ainda que se 
escreve e se diz que somos servos 
uns aos outros, m as na realidade o 
m undo ainda está longe de 
com preender que ser servo não é ser 
servido e reconhecido com o alguém  
m ais im portante.
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА 
РОЗДУМУ

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Найкраща Молитва!

Q frna[іаІаиЧа am iga(Шш ЧеЦеШ
Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

Em Maria podemos vislumbrar o rosto materno de Deus
Стається - часто, що хтось прийде до тебе й каже: “Я знайшов десь в 

якійсь книжці дуже гарну молитву” , й дає тобі ту формулку молитви, яка 
мала би бути найкраща як будь коли була продумана людьми. Чи можна в 
це вірити? Чи можливо написати найкращу молитву і нею 
використовуватися в нашій зустрічі з Богом? Ні, це неправда. Гарна 
молитва не полягає у вибраних словах, в гарних реченнях, величних 
зверненнях до Бога. Бог не дивився, і не буде ніколи дивитися якими 
словами ти до нього звертаєшся, якими словами ти молишся. Бог є 
вибагливий, так, і хоче гарної молитви, але вона ніяк не полягає в словах, у 
висловах якими людина звертається до нього. Можуть бути прості, 
невидумані навіть і неграматичні слова, але їх краса лежить у тому з якого 
серця вони виходять і з якими почуваннями звератємося до Бога. Молитва 
до Бога не лежить у словах, але в серці, не у формулках, але в наставленні 
того, що молиться, у його відношенні до Бога. Може бути одне л и т е слово, 
як те Св.Петра: “Господи, рятуй, бо потопаю!” або те: “Так, Господи, ти 
знаєш, що люблю тебе!” . Або те Марії Магдалини; “Равуні” (Учителю!). 
Що треба більше для доброї молитви? Чи Богові треба щось пояснювати, 
видумувати всякі титули в його честь, заходитися повторяти довгі 
панегірики на його похвалу? Та ж  Бог тих похвал має подостатком у вічносі 
від всіх створінь, головно від ангелів які краще знають ніж ми, як його 
звати! Шептати перед Богом, базікати довгі псальми й нескінчені моління 
без почування, без думки, а так бо кажуть, бо треба, справді перед Богом це 
є молитва й має свою вартість, бо він сам знає які ми розсіяні, але вона ніяк 
не перевищує короткого слова, яке виходить горяче й повне почувань 
неначе вогонь зі серця. Приготовляючись на смерть Ісус не філософував 
перед Богом довгими доказами і поясненням, щоб неначе навчити Отця 
Небесного, а попросту повторяв: “Отче, відверни від мене., але нехай буде 
твоя воля!” А на хресті молився до Отця коротенькими словами і це 
належало до його найкращої молитви. Каже Євангеліє, що Ісус відкладав 
собі час на молитву й перебував в ночі на молитві. Ніхто не записав, що і як 
вони розмовляли, Син відвічний і Отець і Дух Святий. А щодо жидів 
скритикував їх, що ходять в довгих шатах і на зовні довго моляться... але в 
нутрі повні здирства... Це є в Євангелії (Див Мт 23, 14: Лк 20, 48). 
Відноситься до мене і до тебе, читачу.

Дорогий Читачу, не хочу тут тебе відоохочувати від тих довгих молінь 
чи то в групах, чи то в богослуженнях, бо може дещо неприємне мене 
стрінути... Ті довгі молитви є важні, їх не можна відкидати і від них 
ухилятися, бо це мабуть одиноке, що ми вміємо показати для Бога й Бог це 
приймає радо як нашу добру волю і буде за це благословити, бо робимо все, 
що потрапимо і примушуємо Бога це радо прийняти і за це нас 
благословити. Але скажіть не мені але самі собі щиро і по правді, чи в тих 
довгих моліннях багато думається про Бога, а чи л и т е так словами 
славиться Творця, без призадуми. Ну, може вам це йде, але щодо мене, я 
таки довго не потраплю бути думками при престолі Бога, в повному 
зібранні духа й думки, розсіваюся, почну з добрим наміром, але після одного 
другого речення, вже десь літаю в повітрі... Але повторяю, що це важне, 
Бог це любить і за це буде благословити, навіть коли ми розсіянні, бо й воно 
є молитвою, знаком доброї нашої волі.

Вже Ісус скаржився, що “цей нарід мене прославляє устами, але серце 
його далеке від мене” (Mt 15, 8. Див. Ісая 29, 13). Не дай, Боже, щоб я 
когось відохочував від довших молитов. Молімся довго і багато, а Бог 
нехай там судить про нашу молитву. Робімо те, що можемо й що 
потрапимо, а нашу неміч в покорі представмо Богові.

О anjo, saudando Maria, diz: “Cheia de graça” . O que significa cheia 
de graça? É repleta do amor de Deus e é este amor de Deus que ela 
repassava para Jesus e continua repassando para os homens. Através dela 
passava o amor de Deus Pai a Jesus. Amor de Maria para com Jesus não 
era simplesmente o amor humano de Maria, mas era o amor de Deus que 
que ela derramava sobre Jesus. Ela tomou-se espelho vivo do amor de 
Deus, sua maternidade é espelho de Deus que ama, Deus com sentimentos 
matemos, Deus Mãe.

O Evangelho não vê em Maria só a mãe carnal de Jesus. Escolhida 
por Deus para nos dar o Salvador, ela aceitou e assumiu a função materna 
de toda obra da Salvação. Por sua maternidade e entrega total à Palavra, a 
Virgem refletiu em si as diversas qualidades de Deus, especialmente, o 
rosto maternal de Deus. Sua vida em total referência a Jesus deu ao 
mundo não somente a pessoa de Jesus feito homem, mas além de pessoa 
de Jesus, deu ao mundo toda a imagem da bondade de Deus refletida na 
sua maternidade, no seu olhar materno, nos seus sentimentos de mãe. São 
Paulo escreve que Jesus é imagem do Deus invisível; o primogênito de 
todas as criaturas e dos mortos. (Сої. 1, 15-18). Isto sugere que a 
encarnação dele no seio de Maria coloca-nos diante de Deus bom como 
foi a Mãe de Jesus, Deus materno. Nas diversas imagens, ícones de Maria 
os artistas tentaram representar de uma maneira sublime a ternura de mãe, 
no seu olhar, um olhar sereno, e profundo que parece penetrar no coração 
de quem olha, em todos os traços do seu rosto - a paz, bondade, doçura, 
mansidão suavidade de mãe. Tudo isto não simplesmente com intenção de 
mostrar Maria de Nazaré em si, mas mostrar aquela que foi tomada 
plenamente por Deus, pelo amor de Deus. M aria  é a  imagem da Igreja 
de Cristo. M aria  foi dom inada completamente por am or de Deus e 
assim é a  Igreja , que deve ser dom inada completamente pelo am or de 
Deus e não por pessoas e seus desejos de substituir o am or de Deus 
por algo hum ano.

Em Maria reconhecemos a ternura maternal de Deus: Em Maria, o 
Verbo eterno não só se fez carne, mas ensinou também a ver e reconhecer 
a ternura maternal de Deus. Jesus junto de Maria viveu sentindo, vivendo 
o mesmo amor do Pai Eterno, esse amor que foi derramado no coração de 
Maria para que ela o revelasse a Jesus e a todos os homens.

Muitas devoções, santuários, igrejas e capelas nos lugares mais 
remotos, muitas imagens espalhadas pelas casas lembram-nos esta grande 
verdade. Através de Maria Deus deu-nos o calor materno, que nos 
envolve no meio das dificuldades; o calor materno que não deixa, nada e 
ninguém, apagar no seio da Igreja a revelação da ternura inaugurada pelo 
seu Filho. Onde há uma mãe, há ternura. E Maria, com a sua maternidade, 
mostra-nos que a humildade e a ternura não são virtudes dos fracos, mas 
dos fortes; ensina-nos que não há necessidade de maltratar os outros para 
sentir-se importante (cf. Exort. ap. Evangelii gaudium, 288). O amor 
materno de Deus não é um amor fraco, mas um amor forte, cheio de uma 
força sobrenatural, de beleza celestial. Lembrar a bondade de Deus no 
rosto materno de Maria, no rosto materno da Igreja, nos rostos das nossas 
mães, protege-nos daquela doença corrosiva que é a “orfandade 
espiritual”: a orfandade que a alma vive quando se sente sem mãe e lhe 
falta a ternura de Deus; a orfandade que vivemos quando se apaga em nós 
o sentido de pertença a uma família, ao nosso Deus.

Jesus Cristo, no momento do dom maior que foi o da sua vida na cruz, 
nada quis reter para si e, ao entregar a sua vida, entregou-nos também sua 
Mãe. Disse a Maria: Eis o teu filho, eis os teus filhos. E nós queremos 
acolhê-la nas nossas casas, nas nossas famílias, nas nossas comunidades, 
nos nossos países. Queremos encontrar o seu olhar materno: aquele olhar 
que nos liberta da orfandade; aquele olhar que nos lembra que somos 
irmãos, isto é, que eu te pertenço, que tu me pertences, que somos da 
mesma carne; aquele olhar que nos ensina que devemos aprender a cuidar 
da vida da mesma maneira e com a mesma ternura com que Ela o fez, ou 
seja, semeando esperança, e fraternidade.

Celebrar a Santa Mãe de Deus lembra-nos que temos Mãe; não somos 
órfãos, temos uma Mãe cujo amor não é simplesmente como um amor de 
uma pessoa humana, mas um amor revestido, tomado por completo pelo 
amor divino. Professemos, juntos, esta verdade! No nosso culto de Maria 
vamos adorar não Maria como pessoa humana, mas como Deus numa 
mulher na qual Deus colocou todo o seu amor infinito e ela nos o 
transmite no nosso dia a dia.
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CDMUNIDRDES E IGREJRS
UCRRNIHNHS EM FDC.D

Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Nossas atitudes devem refletir os ensinamentos de Jesus e assim possamos 
ser luz para aqueles que não a têm.

Ir. Lucas Lupepsa é religioso da Ordem de São Basílio Magno, em entrevista 
concedida ao Pe. Estefano Wonsik, OSBM conta um pouco sobre sua vocação 
dentro da Ordem e o que é ser um irmão consagrado.

Padre: Irm ão, como sentiu o cham ado p a ra  vida religiosa?
Padre Estefano, desde criança falava para meus pais que desejava ser padre. 

Ao longo da infância esse sentimento diminuiu, na minha juventude fui trabalhar 
com eventos, auxiliar. Em um desses eventos, em 2005 fomos filmar uma orde
nação sacerdotal em Itapará, Irati -  PR, na hora da oração consagratória senti 
algo muito profundo e esse desejo voltou, ficou no meu coração. Meses depois 
tivemos outra ordenação para filmar, desta vez em Barra Bonita. Novamente na 
hora da imposição de mãos do bispo algo me tocou, me chamou. Fiquei com esse 
sentimento. Até que no dia 13 de dezembro de 2005, fui ao escritório da paróquia 
São Josafat e pedi ao Ir. Agostinho, OSBM para falar com algum padre. Para 
minha surpresa, chegou o Pe. Pedro Baltzar, OSBM, fiquei um pouco nervoso, 
pois sempre achei ele muito “bravo”, quando falei que gostaria de entrar para o 
seminário ele deu um sorriso e falou: “Deus te chamou, agora você precisa 
responder”. Conversamos sobre como era a vida no seminário, avisou que um 
padre do seminário iria me visitar e conversar com minha família. Pe. Pedro, 
também me indicou livros para ler e meditar. Depois desse período o mestre de 
noviços na época Pe. Antonio Royk Sobrinho, OSBM veio visitar minha família 
e até então não sabiam que eu desejava ir para o seminário, foi o Padre Antonio 
que contou para minha família, minha mãe até chorou de alegria. Em fevereiro 
de 2006 fui para Ivaí onde iniciei a vida dentro da Ordem Basiliana.

Padre: Irm ão, resum idam ente fale um  pouco sobre a O rdem  e sua 
presença no Brasil.

A Ordem Basiliana tem seus fundamentos em duas grandes pessoas. Primei
ramente nos escritos e regras de São Basílio Magno que nasceu em Cesareia 
(329-379). Ele foi Bispo e Arcebispo de Cesareia. Foi ele que iniciou um novo 
modo de viver o segmento de Cristo, um segmento de estilo comunitário na 
Igreja. Todos vivem, rezam, partilham, residem juntos. Foi a partir de seus escri
tos que surgiu um de nossos carismas, a vivência comunitária. Outra pessoa 
importante foi Josafat Kuntzevitch, nasceu na Volodymyr, no noroeste da Ucrâ
nia, no ano de 1579. Entrou com 14 anos no mosteiro, foi ele juntamente com 
José Rutskyj que promoveram uma grande reforma dentro da Ordem Basiliana 
que estava precária. Foi a partir dele que a Ordem tomou seu caminho missioná
rio, e surgiu o segundo carisma da Ordem: a divulgação do Reino através da 
palavra proclamada e compreendida nas missões populares, palavra escrita, e 
pregações de retiros. São Josafat foi Bispo e Mártir, entregou sua vida no dia 12 
de novembro de 1623. Já a presença dos padres e irmãos no Brasil se deu por 
causa da imigração ucraniana para o novo mundo. O povo que aqui chegou

necessitou de um guia espiritual que rezasse na sua língua e preservasse a sua 
cultura. A pedido dos ucranianos chegou em 1897 o Pe. Silvestre Kezema, 
OSBM, primeiro missionário basiliano no Brasil. Dedicou sua vida na formação 
da comunidade, missões, atendimentos dos sacramentos, desde então a Ordem 
está presente no Brasil.

Padre: O que é um  irm ão religioso, o que ele pode fazer?
A Ordem Basiliana é formada por pessoas que se consagram a Deus através 

dos votos de pobreza, castidade e obediência. Vivem todos juntos e atuam nos 
diversos ramos pastorais e profissionais, são irmãos e padres. O irmão religioso 
é a pessoa que professou esses votos dentro da Ordem. A vida religiosa de um 
irmão consiste no auxilio pastoral nos Mosteiros, atendimento dos escritórios 
paroquiais, zelo das igrejas e capelas internas do mosteiro, auxilio nas pastorais, 
como: movimentos de jovens, MEJ, Marianos, Grupos do Apostolado, auxiliam 
nos meios de comunicação, seja na transmissão ou na produção áudio visual. 
Compete aos irmãos também ajudar nas atividades exercidas da Ordem no 
campo civil. Seja na administração dos bens da Ordem, da gerência de empreen
dimentos ou na administração interna da província participando do conselho 
administrativo.

Padre: A tualm ente qual é sua função como irm ão?
Atualmente estou exercendo minha função como vice diretor do Colégio 

São José aqui na cidade de Prudentópolis. Em 4 de junho del935 os padres Basi- 
lianos fundaram em Prudentópolis o Seminário São José, com a finalidade de 
formar pessoas consagradas à vida religiosa para desempenharem funções sacer
dotais e também preparadas para exercer todo o tipo de trabalho apostólico na 
ajuda aos sacerdotes. Quando o seminário ficou desativado por falta de voca
ções, em 2003 foi fundado o Colégio São José.

Padre: Como é o convívio em comunidade?
A convivência comunitária é muito diversa. Nós sempre celebramos o 

Ofício Divino, orações, pela manhã, os padres celebram a Divina Liturgia e no 
decorrer do dia cada um está em suas funções. Antes do almoço partilhamos os 
acontecimentos do dia tomando chimarrão. Fazemos nossas refeições juntos. 
Nossa convivência é simples, mas afetuosa, trocamos experiências, pedimos 
conselhos para que possamos exercer nosso ministério da melhor forma. Sempre 
contamos um com os outros. A convivência se toma muito proveitosa quando 
amamos aquilo que fazemos.

Padre: O que lhe deixa mais feliz e realizado na sua missão como 
irm ão?

Na minha missão como basiliano sinto-me realizado quando o povo sempre 
está mais perto de Deus. Nossas atitudes devem refletir os ensinamentos de Jesus 
e assim possamos ser luz para aqueles que não a têm. A realização se dá através 
das atitudes feitas com amor, dedicação e empenho. Nós somos chamados e 
amados por Deus e deste modo devemos retransmitir esse amor.

Padre: A gora deixe um  recado p a ra  quem  talvez se interesse em ser um  
irm ão consagrado na O rdem  de São Basílio Magno.

Estimado jovem, a vivência no mundo de hoje está repleta de estilos de vida, 
seja na internet, televisão, influenciadores digitais, na necessidade de buscar um 
corpo ideal. A proposta do Evangelho está além disso, nós consagrados e consa
gradas de Deus buscamos não as coisas deste mundo, mais as coisas do alto, 
onde nem a traça ou a ferrugem destrói. Somos chamados a entregar nossa vida 
para que o povo de Deus consiga alcançar o céu. Somos os instrumentos de 
Deus! É através de nós que Deus chega, seja na palavra, no sacramento ou na 
simples presença ao lado de um leito final. O mundo quer tirar de nós essa 
imagem e semelhança com Deus e colocar outra imagem. Tenhamos força e 
coragem para seguir aquele chamado que Deus lhe colocou no ventre de sua 
mãe: VOCÊ foi chamado desde o ventre materno, agora lhe convido, dê o passo 
seguinte, responda, “eis me aqui!” Venha conhecer nossa missão, venha propa
gar o reino de Deus através da vivência basiliana. Nossas casas de formação 
estão lhe esperando, venha fazer uma visita, converse com o padre que atende 
sua comunidade, ele será a porta para a sua vocação. Reze, peça ajuda de Maria, 
foi ela que deu a Deus o maior “sim” para Deus e viveu esse “sim” até o final. E 
pode ter certeza, se Deus é por nós não haverá ninguém que possa retirar isso de 
você, seja um padre ou irmão basiliano. Que São Basílio e São Josafat abençoem 
a Ordem com inúmeras vocações.
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Boliina da Embaixada da Шгапіа 
no Brasil

Embaixador Rostyslav Tronenko 
e----------—

A Santíssima Virgem Maria é a padroeira 
dos soldados ucranianos

É uma raridade quando três feriados importantes para todo o país caem no 
mesmo dia. A Festa do Manto Sagrado da Santíssima Mãe de Deus (Pokrova), o Dia 
dos Cossacos e o Dia do Defensor da Ucrânia, feriados sagrados para todos os ucra
nianos são celebrados em 14 de outubro. Isso faz com que, para os ucranianos e a 
nação como um todo, o dia seja verdadeiramente um feriado triúno.

Já faz muito tempo que as pessoas acreditam no poder da Intercessão da Santís
sima Virgem Maria, trazendo felicidade, amor e prosperidade. Graças a isso, esse 
dia é considerado um dos feriados cristãos mais importantes.

Segundo a lenda, no ano 910, a Mãe de Deus, iluminada pela luz celestial e 
rodeada de anjos e santos, apareceu às pessoas que rezavam no templo de Constanti- 
nopla pela libertação dos inimigos que cercavam a cidade. A Bem-Aventurada 
Virgem Maria começou a rezar a Deus com lagrimas pelos cristãos e, em sinal de 
que estava a cuidar do povo, cobriu as pessoas do templo com o seu Manto Sagrado. 
A Santíssima Virgem e sua capa brilhavam em glória celeste, “mais do que os raios 
do sol" e protegiam a cidade.

A celebração da Festa do Manto Sagrado tem uma história muito profunda na 
Ucrânia, feriado que foi introduzido desde o batismo da Rus de Kyiv no final do 
século X.

Desde 1999, a Festa também é celebrada como o Dia dos Cossacos Ucranianos 
e do Exército Insurgente Ucraniano (UPA). Neste dia, lembramos com gratidão e 
orgulho as figuras heróicas de nossa história, homenageando os veteranos do UPA 
por sua façanha imortal.

Nossa pátria teve a sorte de ter defensores verdadeiramente heróicos ao longo 
de sua história. Os cossacos desde o século XV, se tomaram um símbolo da liberda
de do povo ucraniano, os destemidos soldados do Exército Insurgente Ucraniano, 
lutando nos meados do século XX contra nazismo e comunismo, mostrando a indo- 
mabilidade de seu espírito. Hoje em dia, o povo ucraniano é infinitamente grato aos 
bravos soldados que defenderam a soberania e integridade territorial da Ucrânia das 
usurpações do mesmo inimigo insidioso.

Os cossacos são a alma da Ucrânia, sem eles, é impossível imaginar a história 
do nosso país. Sem os cossacos, nossos antepassados não teriam esperança, porque 
eles se tomaram um verdadeiro talismã da nossa terra. Um cossaco na cultura ucra- 
niana é um guerreiro vitorioso que serve a sua pátria, defende a fé cristã, a dignidade 
sua e da sua família, e os costumes de todo o povo ucraniano.

Para entender como esse fenômeno é importante para a Ucrânia pode-se recor
rer às obras de arte e literatura, porque suas imagens sempre inspiraram artistas. 
Muitos livros científicos foram escritos sobre eles, muitos filmes foram feitos, eles 
são mencionados até no Hino Nacional da Ucrânia. Alguns clássicos das artes ucra
nianos: M. Pymonenko, S. Vasylkivsky, M. Deregus, mestres modernos da pintura 
F. Humeniuk, S. Yakutovych e muitos outros artistas dedicaram suas pinturas à 
gloriosa história dos heróis ucranianos.

Em seu livro "Cavaleiros da Estepe", o famoso historiador ucraniano Oleksandr 
Seredyuk observa que "os Cossacos de Zaporizhzhia deixaram uma marca profunda 
não apenas no Estado da Ucrânia, mas também nas artes plásticas. Mais uma vez, 
isso atesta a grandeza e a importância dos cossacos, porque vários artistas dedica
ram longos períodos de suas vidas e seus melhores trabalhos a esse mesmo tema. 
Somente em 1900, S. Vasylkivsky desenhou mais de dez aquarelas sobre a vida dos 
cossacos e nos deixou imagens típicas deles. Os hábitos de nossos heróis foram 
pintados por Taras Shevchenko. Ilya Repin ilustrou sucintamente a vida e a luta dos 
cossacos. Só a imagem do cossaco Mamai em pinturas folclóricas é apresentada em 
onze versões. Existem muitas gravuras, litografias, desenhos gráficos, e esta é uma 
prova clara do fenômeno dos cossacos nas artes plásticas”.

Os cossacos são antes de tudo guerreiros, graças ao cinema moderno podemos 
ver apenas uma imagem artisticamente decorada do campo de batalha, que não pode 
ser comparada com o verdadeiro horror da guerra, onde você e seus irmãos estão 
constantemente rodeados pela morte e caos. Para as pessoas comuns é difícil imagi
nar a importância da fé em Deus na hora da batalha.

Mãe de Deus sempre foi a padroeira e protetora dos nossos soldados, protegeu 
e deu-lhes força e inspiração na luta contra o inimigo.

Quando os cossacos ucranianos foram para a guerra, rezavam e pediram à Mãe 
de Deus que cuidasse e protegesse suas famílias e casas. Da mesma forma, quando 
os soldados da UPA foram para as florestas ou montanhas, eles oraram para que 
Nossa Senhora protegesse suas famílias.

Palavras de gratidão e nossas orações fluem por pessoas com um coração 
grande e corajoso - por aqueles que foram chamados para salvar os outros, para 
ajudar, para proteger do inimigo, cada vez arriscando a própria vida e saúde. Neste 
dia, o povo ucraniano saúda os seus defensores - os nossos e nossas compatriotas, 
que nas condições atuais continuam as gloriosas tradições dos soldados ucranianos, 
das quais as principais - patriotismo, coragem, amor pela Pátria. Sempre seremos 
gratos àqueles que defenderam destemidamente a Ucrânia ao longo de sua história 
e aos que hoje defendem a nossa soberania e a independência.

* $ > ■
CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL 

UCRANIANO-BRASILEIRA

Como achar o lugar de nascimento dos antepassados
na Ucrânia?

Para a obtenção da Carteira de Ucraniano do Exterior, que é um status especial que a 
Ucrânia concede aos descendentes de ucranianos, há que se fazer a prova que os seus 
antepassados tem origem na Ucrânia. Neste momento começa o problema em se obter a 
documentação necessária para se fazer a comprovação. E a solução em muitos casos não é 
fácil ou simples. Por isso vamos repassar algumas pistas para a pesquisa que a experiência 
nos ensinou.

Em primeiro lugar há que se ter conhecimento que a Ucrânia, nas suas diferentes 
regiões, passou por processos dolorosos na história: ocupações estrangeiras de seu territó
rio, primeira grande guerra, guerra civil, holodomor, segunda grande guerra, deportações e 
várias ondas de imigração nos últimos 150 anos. Assim a pesquisa documental difere de 
região para região e à uma época determinada. Depois, a nossa imigração no Brasil em sua 
grande maioria tem origem no final do século XIX, com origem em aldeias -  seló -  e da parte 
ocidental da Ucrânia, denominada Halychyna. Essa região da Ucrânia, compreendendo 
principalmente as Províncias de Lviv, Ternopil e Ivano-Frankisk, entre 1772 e 1918 estava 
inserida dentro do Império Austro Húngaro. Por essa razão que grande parte dos documentos 
dos imigrantes ucranianos consta como origem na Áustria.

As vezes tem pessoas que me dizem: “Descobri de onde vieram minhas bisavós. Da 
Halychyna.” Mas é o mesmo que dizer que vieram do Oeste ou Norte do Paraná que são 
regiões grandes e cheias de cidades e distritos. Ou, descobri que não somos ucranianos, 
somos austríacos e vou procurar ver no Consulado da Áustria. São ucranianos, mas com 
origem no Império Austro Húngaro e a Áustria não vai conceder status algum.

Mas como pesquisar a documentação? Por onde começar? Primeiro pesquisar com os 
mais idosos da família. Perguntar sobre suas lembranças e se lá no fundo do baú não 
possuem algum documento para se saber de que localidade na Ucrânia saíram. Pois um 
mesmo sobrenome pode ser encontrado em várias aldeias e distantes entre si.

Após isso, verificar os documentos dos pais, avós, bisavós até chegar àqueles que 
vieram da Ucrânia. Quais documentos? Registro de nascimento, Registros de Casamento, 
Certidões de Óbito, Carteira de Identidade, Carteiras de Trabalho, Carteiras de Naturalização 
etc. Busque saber o local de nascimento e óbito pois é no registro civil e igrejas dessas locali
dades que está o registro. Muitos primeiro casaram na igreja e depois no Registro Civil, e até 
muitos anos depois. Nos primeiros anos da imigração de 1895 e 1896 não existiam igrejas 
ucranianas e os casamentos eram feitos nas igrejas católicas latinas. Mais tarde, com os 
registros nas igrejas ucranianas nelas existem registros de nascimento, batismo e casamento. 
Encontrei um documento de 1895 atestando a residência meu bisavô materno em uma deter
minada aldeia na Ucrânia. O difícil foi encontrar a aldeia, pois em 1946 ela havia trocado o 
nome.

Não adianta entrar em contato com a Embaixada da Ucrânia e com Consulados da Ucrâ
nia ou com a Representação Central Ucraniana Brasileira para perguntar sobre documentos 
de seus antepassados. Não é função deles e eles não possuem esses registros. Cada um tem 
que fazer a sua pesquisa. O que existe são registros públicos em cartórios do registro civil ou 
de igrejas na Ucrânia e no Brasil. Tampouco o registro do Arquivo Nacional no Brasil vai ter 
documentos de teus antepassados, o muito que possuem é o registro da viagem, da chegada 
e da estadia durante a quarentena. Mas é importante saber a data que chegaram, pois, tendo 
a data de saída da Ucrânia aproximada facilita a pesquisa na Ucrânia. No Arquivo Nacional 
está online os registros de todas as chegadas de navios com a lista de passageiros -  da Ucrâ
nia principalmente com origem nos portos de Gênova ou Hamburgo. Entre no site http://- 
sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp faça o seu cadastro e pesquise com boa dose de 
paciência. Em favoritos você escolhe hospedaria ou vapores que chegaram no Rio de Janeiro 
ou Santos. Pode-se também ter acesso ao Arquivo Público do Estado do Paraná para ver o 
Registro de Imigrantes (não esquecer de colocar como país de origem Áustria para o período 
do final do século XIX - principalmente 1895 e 1896): http://www.arquivopublico.pr.gov.br/mo- 
dules/conteudo/conteudo.php?conteudo=78.

A busca por registros de nascimento, casamento e óbito originais é possível através do 
Family Search: https://www.familysearch.org/search/. É só se cadastrar e criar uma senha e 
dar o e-mail. Grande parte de todos os documentos estão microfilmados. Na pesquisa desco
bri que aqueles que chegaram em 1896 e foram para São José dos Pinhais -  Castelhanos e 
Colônia Marcelino -  já começaram a se casar nos anos seguintes nas igrejas católicas latinas, 
em Campo Largo e Araucária, evitando vir até o centro da grande cidade que era Curitiba com 
50.000 habitantes. A leitura dos documentos originais é muito interessante pois muitas 
informações que constam no original depois não são referidas no documento oficial que o 
Cartório emite quando você solicita a cópia. Isso constatei pessoalmente no confronto dos 
registros originais microfilmados com as certidões que o Cartório forneceu no caso de minha 
família.

Com o conjunto das informações pesquisadas e documentos coletados no Brasil dão 
uma base para que se faça uma pesquisa na Ucrânia para se encontrar o local e o registro de 
nascimento de onde partiu a família. Como são aldeias de 1.000 a no máximo 3.000 pessoas 
às vezes não se encontrarão mais nenhum parente passado um século. Mas na maioria dos 
casos sempre um fica de semente na aldeia.

Recentemente o cineasta Guto Pasko para realizar o filme da família necessitava encon
trar os nomes das aldeias de onde partiram seus avós e bisavós. Através de uma pessoa 
especializada, que de longa data pesquisa, faz estudos, tem conhecimento da localização dos 
arquivos, foi possível em duas semanas localizar o ponto de partida, e indo à Ucrânia locali
zou parentes. Mas tem um custo pois esse é um trabalho profissional e que demanda trabalho 
e estudo. Aqueles que tenham uma boa base de pesquisa no Brasil e deseje contratar esse 
trabalho a Representação Central Ucraniano Brasileira estabelece o contato.

A pesquisa é uma tarefa que exige persistência, paciência e toma um certo tempo. Pois 
às vezes o registro não é feito na data do nascimento ou do casamento. Primeiro é batizado 
e depois, muitos anos depois, é que é feito o registro civil. No caso do avô paterno ele só 
registrou o casamento depois que tinha 7 filhos e só foi registrar os 7 filhos mais dois anos 
após. Às vezes é um quebra cabeça. E dor de cabeça é a diferente grafia dos sobrenomes. 
Chega a ser cansativo, mas te reservam surpresas. Na pesquisa da origem da família já estou 
de posse dos registros de nascimento de parte das bisavós na Ucrânia. Já colecionei 13 
sobrenomes de onde vem meus gens: Syrotiuk, Zabroski, Smola, Nogas, Romaniv, Drohome- 
redski, Tyziuk, Hudema, Putsan, Sagan, Demtsiuk, Kozera e Konopatski. Ainda faltam outros 
mais. Não é emocionante fazer uma pesquisa dessas?

Todos aqueles que desejarem orientações para a pesquisa de seus antepassados 
podem contar com a nossa orientação e experiência.

VITORIO SOROTIUK
Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira -  rcubras@gmail.com

http://-sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp
http://-sian.an.gov.br/sianex/consulta/login.asp
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/mo-dules/conteudo/conteudo.php?conteudo=78
http://www.arquivopublico.pr.gov.br/mo-dules/conteudo/conteudo.php?conteudo=78
https://www.familysearch.org/search/
mailto:rcubras@gmail.com
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Щ ля бабусі, мами і  дівчини
Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia Osatchuk

Nesta edição trazemos receitas da rica culinária do povo Ghutsulo, 
“Гуцули" isto é, dos ucranianos que vivem na Região dos Montes Kárpa- 
tos. Os pratos são preparados de forma simples, geralmente com ingre
dientes oriundos dos produtos agrícolas e dos animais que criam. A 
região é repleta de ovinos, onde se produz muito queijo de várias espé
cies, chamado de Бринза (Brenza) ou Сир (Ser) ou Бриндзя (Brendja). 
A Principal ocupação, no verão, é o pastoreio. Anualmente, acontece na 
região, o Festival do Queijo “ Фестиваль Бринзи”.

Sempre que possível, vamos aprender a pronúncia e denominá-los 
com seus nomes originais, sem tradução para o português.

Цибульники - Tsebúlhnêke
4 cebolas médias
2 batatas
3 colheres de farinha de trigo 
Sal e pimenta a gosto

Modo de preparo:
Cortar a cebola em cubinhos e escaldar com água fervente. Escorrer 

em uma peneira para retirar o excesso da água.
Ralar as batatas no ralo fino. Misturar todos os ingredientes e amas

sar bem. Modelar como pequenos hambúrgueres e fritar na frigideira 
untada com manteiga, margarina, banha ou óleo se preferir. O ideal é a 
manteiga. Servir com nata, maionese ou molho de sua preferência.

Um pouquinho da nossa Língua:
Цибульник (Tsebulhnêk) -  Singular -  uma unidade 
Цибульники (Tsebúlhnêke) -  Plural -  duas ou mais unidades

КРЕМЗЛИКИ - Krémzlêke
1 kg de batata
2 ovos
1 cebola
5 a 6 colheres de farinha de trigo
Cheiro verde
2 colheres de creme de leite ou maionese
Sal e pimenta a gosto.
Para o recheio utilize os ingredientes disponíveis, como:
Carne moída, suína ou bovina, refogada e temperada a seu critério, 

frango cozido desfiado, misturado com milho, cenoura, ervilha, etc., 
requeijão temperado, queijo ralado, linguiça frita, queijo e carne, queijo e 
presunto, calabresa ralada, etc.

É importante que o recheio não fique muito úmido

Modo de preparo:
Ralar as batatas no ralo fino, acrescentar os ovos, a farinha, o sal e 

pimenta.
Numa frigideira untada com manteiga ou gordura de sua preferência, 

colocar uma camada fina da massa.
Espalhar sobre ela uma camada de recheio e cobrir com outra 

camada de massa.
Em fogo baixo, fritar até dourar. Com a ajuda de uma espátula, virar 

e fritar do outro lado.
Вже готовий наш Кремзлик. Смачного.
Parabéns! Está pronto o nosso Krémzlêk. Bom apetite!
Repita a operação até terminar a massa e o recheio.
Sendo mais de um teremos o plural, e aí chamaremos a nossa igua

ria de Кремзлики - Krémzlêke.

Até a próxima receita 
Um abraço

Eugênia Osatchuk

РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

Б О Ж А  М А Т ІР  Є  М О Г У Т Н Я  І Ц А Р И Ц Я

Оповідає нам Євангелія Йоана про весілля у Кані Галилейській на яке 
були запрошені Ісус з його учнями й його мати. Мати Ісусова зауважила, 
що забракло вина, приступила до Ісуса й каже: «Вина не мають» Ісус 
відповів: «Що мені й тобі жінко. Ще не прийшла моя година!». Матір Божа 
хотіла звільнити молоде подружжя від ганьби.». Все ж таки, вона 
звертається до слуг із великим довір’ям, що буде вислухана й мовила: 
«Що лиш скаже вам -  зробіть». Ісус за посередництвом своєї Матері 
робить перше чудо й усі посудини наповнені водою перемінилися у вино, 
на це чудо його учні Ісуса й ті, що там були увірували в нього. (Йоан 1, 
1- 11).

Ісус перемінив воду в вино каже : «Зачерпніть тепер та несіть до 
старости весільного", коли ж покуштував воду, що сталася вином не знав, 
що за посередництвом Божої Матері це сталося і завдяки чуда Ісуса 
Христа.

У Кані Галилейській Божа Матір дала початок для Ісуса через чудо 
почати прилюдно Його місію і при тім виявила своє милосердя супроти 
нового подружжя. Добрі матері також є в силі одержати все потрібне від 
своїх синів, бо добрі сини не відмовлять для своїх матерів їхньої просьби. 
Коли Божа Матір просить за нас Ісуса Христа є неможливим, щоб Божий 
Син відмовив Її просьбу.

Коли б ми християни могли довідатися скільки Божа Матір за нас 
удається до Ісуса Христа в протязі нашого щоденного життя. Усі просьби й 
добродійства, що одержуємо це завдяки за посередництвом Божої Матері. 
Щоденно Божа Матір запобігає і чуває своїм милосердям, щоб ніхто з нас 
не пропав. Переводити туземне життя уповаючи на Божу Матір це чутися 
у безпеці і бути щасливим вже тут на землі під Її святим омофором.

Не по одних родинах бракує вина любові й згоди. Подружжя стає 
тяжким ланцюгом до перенесення родинного вузла. По родинах опадає 
релігія, дух молитви, не добра поведінка батьків і дітей, бо Божа Матір є 
призабута або зовсім прогнана з їхніх домів.

Багато святих мали звичай щодня проказувати три Богородице Діво, 
щоб Божа Матір їх хоронила від щоденних промахів, щоб могли жити 
чистими уникаючи різного роду гріхів. Багато родин мають звичай також 
щоденно проказувати рано вполудне й на вечір «Ангел Господній». Інші 
родини спільно щоденно проказують вервицю. Щасливі ті родини де Божа 
Матір ними опікується і удержує їхню любов.

Божа Матір могутня Цариця. Соломон спорудив благородне крісло 
біля власного трону для своєї матері й сказав: «Є неможливо, щоб я щось 
відмовив для тебе, дорога мамо». Це саме зробив Ісус Христос для своєї 
Матері, бо біля небесного трону Христа Царя існує не крісло а трон Божої 
Матері Цариці неба й землі. Усі Її бажання Ним є вислухані.

Божа Матір є Царицею, бо є Матір, Царя Царів. Царицею, бо 
народилася святою і Її душа прикрашена світлом усіх чеснот. Святість усіх 
святих ніколи не дорівняється до Її святості. З усіх створінь, що Бог міг 
створити щось найкращого, а це Божу Матір.

Божа Матір є могутня, бо є Царицею Ангелів і Святих, бо ціле небо 
перед нею клониться.

Божа Матір є могутня, бо поборола диявола й стерла його голову своєю 
п’ятою, який не має жодної сили над Нею.

Божа Матір є могутня через своє Матірне серце до усіх нас грішних 
людей. Каже св. Августин: «Що від віків не чувано, щоб когось опустила 
хто до неї вдається з просьбою».

Оповідає легенда, що одного разу Господь Бог покликав св. Петра й 
запитав?. Чому він допустив до неба знаних осіб, які тут на землі були 
великими грішниками що не заховували Божі Заповіді ані приймали св. 
Тайн й не числилися з Богом в протязі свого туземного життя, а тепер вони 
знаходяться в небі. Святий Петро відповів, що вони за посередництвом 
Божої Матері останніх хвилинах туземного життя покаялися, і їм Божа 
Матір відчинила небо. Та легенда вказує, що хто молиться до Божої матері 
за щасливу смерть, вона таких осіб не опустить ніколи.

Ісус Христос також вислухує його Матір, коли вона удається до Нього 
про поміч для нас.

Велика заслуга й могутність Божої Матері, бо через Її просьбу Ісус 
Христос мусів зробити перше чудо в Кані Галилейській перемінити воду в 
вино й себе виявити до прилюдної місії за Її посередництвом. Знова при 
кінці Його туземної Місії, Ісус Христос перемінює вино в Свою Кров на 
Тайні Вечері й установляє Пресвяту Євхаристію без присутності Його 
Матері.
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Продовження останньої статті

«ХОТІВ БИ СТАТИ ВСІМ ДЛЯ ВСІХ, ЩОБ ВСІХ 
СПАСТИ»: ШІСТНАДЦЯТЬ СИЛЬНИХ ДУМОК 

МИТРОПОЛИТА АНДРЕЯ ШЕПТИЦЬКОГО, ЩО 
СТАЛИ КРИЛАТИМИ ВИСЛОВАМИ

-  Крім Климентія Шептицького, хто був ключовою ланкою мережі з 
порятунку євреїв?

-  Секретарі митрополита -  о. Іван Котів, о. Володимир Гри дай. Особливою 
довірою митрополита користувався Гри дай, якому довіряли вирішувати екстренні 
ситуації. Одного разу на подвір'я собору св. Юра увірвалася група євреїв, які 
втекли від облави. Митрополит викликав Грицая і попросив заховати нещасних у 
своїй квартирі. Той замкнув у себе втікачів на ключ, але незабаром з обшуком 
прийшли гестапо. Шептицький доручив о. Володимиру показувати «гостям» 
кімнату за кімнатою і коли німці підійшли до приміщення секретаря, гестапівець 
запитав, хто тут живе. Заспокоєний, що ця келія самого «екскурсовода», нацист 
проїхав далі. Годі й казати, що чекало Грицая в разі виявлення євреїв.

Особистим турботам о. Володимира доручили рабина Давида Кагане (згодом, 
головний рабин ВПС Ізраїлю), який згадував, що Грицай «дуже тепло ставився до 
євреїв і щиро їм співчував». Відомо, що священник часто сам проявляв ініціативу і 
рятував євреїв на вулицях Львова.

Другий секретар о. Іван Котов працював з духовенством Львівської єпархії, 
розміщуючи єврейських дітей у надійних будинках і монастирях. Обидва 
секретаря підтримували контакти з жителями львівського гетто, вишукуючи 
можливості порятунку сімей. Після ліквідації УГКЦ 1946 р. обох арештували 
органи НКВД і засудили до тривалого ув'язнення.

Необхідність суворої конспірації при порятунку євреїв приводила іноді до 
курйозів. У  соборі св. Юра ховалася сім'я аптекаря Юзефа Подошіна, який 
приятелював з монахами-студитами ще з довоєнних часів. Для порятунку сім'ї її 
довелося розділити -  про сина аптекаря, семирічного Людвіка, дбав молодий 
священник о. Онуфрій Іванюк, який віддав хлопчика своїм родичам у рідне село. 
Там з радістю прийняли дитину, вважаючи позашлюбним сином Онуфрія, який 
прийняв обітницю безшлюбності. Чутки дійшли до священника села, той 
поскаржився єпископу, в результаті Онуфрій постав перед дисциплінарним судом 
і поніс суворе покарання. Він навіть не намагався захищатися, думаючи лише про 
безпеку Людвіка. Лише після війни священник розповів правду і був 
реабілітований.

-  Де ще, окрім палат самого митрополита, студити ховали євреїв?
-  У  монастирі святого священномученика Йосафата і Свято-Іванівської 

Лаври, де ховали, в основному, єврейських дітей. Тут звикав до монашого життя 
(підйом о 3.30 ранку, піст три рази на тиждень і т.д.) 16-річний син 
реформістського рабина Курт Левін, не приймаючи при цьому Святого Причастя. 
Зазвичай використовувалася інша схема, коли підопічного повністю ізолювали від 
зовнішнього світу, зводячи до мінімуму ризик доносу. Але зовнішність Курта 
Левіна дозволяла його «легалізувати», хоча юнака постійно переводили з одного 
студитського монастиря в інший, щоби в ньому не розпізнали єврея.

Єромонах Тит вчив Левіна української та церковнослов'янської мов, звичаїв і 
особливостей життя в монастирі, у вільний час Курт багато читав українською. 
Його прийняли в монашому колі, але не всі... Єромонах Рафаїл (Роман Хомин) 
здогадався про походження Левіна і зажадав вигнати його з монастиря, вважаючи, 
що знищення євреїв -  воля Божа, якій не можна перечити. Курта швидко перевели 
в інше місце, подалі від завзятого Рафаїла. Чи був Хомин антисемітом? Ймовірно, 
але цей ж е чоловік врятував двох єврейських дітей з львівського гетто, видав їм 
метрики про хрещення, влаштував у притулок і відвідував підопічних.

Для мешканців монастиря Йосафата євреї були не в дивину -  до війни монахи 
закуповували борошно і промислові товари в єврейських магазинах. Зрозуміло, 
вони усвідомлювали, чим загрожує перебування серед них небезпечних «гостей». 
Коли в 1943 р. в монастирі переховувалися Курт Левін і Давид Кагане, настоятель 
єромонах Никанор зібрав студитів і попросив, щоби в разі виявлення євреїв хтось 
один взяв на себе відповідальність, зберігши життя всім іншим. Примітно, що всі 
висловили готовність пожертвувати собою.

-  Ми говоримо про монахів, але не можна не враховувати випадкових 
перехожих, цікавих сусідів.?

-  За  монастирем стежили. Кагане згадує, що з його появою в монастирі 
почалися обшуки. У  розмові з ним брат Севастян припустив, що хтось доніс, 
оскільки один з обшуків у середині вересня 1943 р. був особливо ретельним, а 
впродовж зими студити пережили шість таких обшуків.

Було страшно -  як монахам, так і євреям. «Перебуваючи переважно в

монастирі, за винятком щоденних походів у собор св. Юра, я втратив упевненість в 
собі, -  згадував Курт Левін. -  Новоприбулий єромонах Герман, трохи 
поспостерігавши за мною, сказав у трапезній, що я почав виглядати і поводитися 
як єврей. І додав, що хтось може відчути мій страх, порадивши від цього страху 
позбутися. Наступної неділі мене попросили супроводжувати о. Германа як дяк. 
Ми почали щотижня ходити через усе місто в парафії на околиці Львова. О. 
Герман відправляв Літургію, я прислуговував йому, співав антифони, прокімен і 
читав Апостола. Ці недільні екскурсії додали мені хоробрості і ми стали з о. 
Германом хорошими друзями».

До речі, припущення про стеження справдилося -  у справі №1697 від 1964 р., 
яку КДБ відкрило проти єромонаха Германа (Будзінського), є свідчення, що люди 
знали, що в монастирі ховають євреїв.

-  Час був голодний, євреї жили в нелегальному становищі, хто давав 
кошти на їхній прожиток?

-  Це окрема проблема, вирішити яку мав о. Герман. Він повинен був 
реалізовувати німецькі продуктові картки, але цього було явно недостатньо, тому 
гроші на їжу для євреїв, які переховувалися в монастирі св. Йосафата, передавав 
митрополит Андрей Шептицький і колишній професор Львівської богословської 
академії о. Степан Рудь.

Частину продуктів о. Герман купував за власні гроші, а також і для родичів 
Левіна, які переховувалися в притулку для сиріт сестер-студиток на вул. 
Таборовій, 55. «Багато сімей, що живуть в Ізраїлі, саме Будзінському зобов'язані 
своїм порятунком, -  згадував Кагане. -  Він допомагав їм вийти з гетто, знаходив 
притулки... передавав продовольство жителям гетто».

Характерний штрих. Коли мати Мошка з монастиря Пресвятої Трійці в селі 
Підмихайлівці, де переховували єврейських дітей, одного разу написала 
Шептицькому, що в малюків немає молока, митрополит доручив студитам відвезти 
їм свою найкращу корову. Один з монахів, які взялися за цю справу, мав бороду і 
його чотири рази зупиняла українська поліція як потенційного єврея. Але, 
побачивши супровідний лист від Климентія Шептицького, його щоразу 
відпускали.

-  Кілька слів про груповий порятунок євреїв у підвалах взуттєвої 
фабрики «Солід», що належала студитам...

-  Це була складна операція, яка чимось нагадує історію Emailwarenfabrik 
Оскара Шиндлера в Кракові. Центральну роль у ній зіграв єромонах Іван (Петерс) 
-  уродженець Німеччини і, що важливо, громадянин Рейху. Свого часу він 
приєднався до УГКЦ, а влітку 1941 р. переїхав до Львова. З  цього моменту і аж до 
арешту гестапо він жив подвійним життям: для німецької влади він був 
підприємцем, а в реальності -  монахом Студійського уставу. Курт Левін згадував, 
що, будучи монахом, Петерс для конспірації носив дорогий костюм, а не рясу.

Як громадянин Рейху о. Іван отримав дозвіл взяти під контроль взуттєву 
фабрику «Солід», де працювали і монахи-студити, і прості миряни. Окрему групу 
становили євреї зі створеного в кінці 1941 р. гетто. Це були висококваліфіковані 
фахівці -  якщо звичайні шевці з одного шматка шкіри могли зробити сім пар чобіт, 
умільці з гетто примудрялися виготовити вісім, а то й дев'ять. Надлишки студити 
таємно виносили під плащами в монастир святого Йосафата. «Шкіра допомагала 
вирішити багато питань, -  згадував Курт Левін. -  Обрізки можна було обміняти на 
їжу, паливо і ліки. Взуттєва фабрика допомагала собору св. Юра і монастирям... 
шкіра давала студитам можливість підтримувати братів, що голодували». Для 
євреїв ж е робота на німецькій фабриці означала саме життя, будучи охоронною 
грамотою під час нацистських «акцій».

Усе змінилося в серпні 1942 р., коли німці почали приготування до ліквідації 
гетто. Оцінивши обстановку, студити вирішили врятувати своїх працівників з 
сім'ями в підвалах Deutsche Schuhfabrik Solid. Так врятувалося 16 осіб, сім з яких 
привіз на машині особистий водій митрополита Андрея Шептицького Іван Гірний. 
За  його словами, о. Петерсу вдалося видати декількох євреїв за працівників 
митрополичої друкарні «Студіон», забезпечивши їх надійними документами.

Трьох осіб врятував український поліцай Володимир Карчмарський, який 
поєднував службу в поліції з роботою на взуттєвій фабриці. Добре знаючи одну 
єврейську сім'ю з довоєнних часів, він перевіз главу сім'ї Авраама в будівлю 
фабрики, а дружину і дочку відправив у греко-католицький монастир, де всі 
розуміли, хто вони насправді.

-  Чи допомагали монахам ззовні у порятунку євреїв?
-  Досить часто. Наприклад, монахи Свято-Іванівської лаври тримали одяг 

вдома у сім'ї Канич, що жила поруч з монастирем, -  на випадок, якщо доведеться 
переодягтися і непомітно вийти. Професор, доктор медичних наук Олександр 
Кіцера розповідає, що його мати Юлія входила в групу жінок, які готували їжу для 
євреїв. Кожна варила страви на певний день, потім зустрічалася з монахами в 
заздалегідь обумовленому місці, а вони вже відносили їжу на взуттєву фабрику 
«Солід». Юлію добре знав особисто митрополит Шептицький. Цікаво, що досвід 
«кулінарної» допомоги євреям у неї сімейний -  мати жінки на початку століття в 
Кишиневі рятувала євреїв від погромників, випікаючи паски, які ті ставили у 
вікнах, -  в такі будинки натовп не вламувався.

-  Дивно, що навіть арешт Петерса гестапо восени 1942 р. не провалив 
мережу...

-  Так, його заарештували за друк антинімецьких листівок у друкарні 
«Студіон», якою він володів, і відразу конфіскували і опечатали взуттєву фабрику, 
яка теж  формально належала Петерсу. Повернути фабрику у власність Церкви 
вдалося за хабар 30 000 марок, що врятувало і 16 євреїв, які там переховувалися, і 
безліч студитів, що дбали про їхню безпеку. Усі євреї, які ховалися в будівлі 
«Соліда», пережили окупацію. З  огляду на те, що йшлося про будинок за лічені 
кроки від площі Ринок у самому центрі міста, який постійно перебував під 
наглядом нацистів, це схоже на диво.

-  Чи порятунок євреїв у сільській місцевості з технічного погляду був 
менш складним завданням?

-  І так і ні. Характерний приклад в цьому сенсі -  діяльність студитів у селі 
Унів, де розташована Свято-Успенська лавра. З  одного боку, атмосфера в самому
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селі склалася несприятлива -  завжди вистачало людей, готових донести, що 
монахи ховають євреїв. Та й прихід Рад у 1939 р. в багатьох зірвав дах -  
націоналізація церковного майна перетворилася у відкритий грабіж і набула 
гротескних форм -  одна селянка варила своїй корові вареники з монастирського 
зерна, пшеницю, вивезену з Лаври, навмисно розсипали по дорозі, позначаючи 
таким чином шлях... Сусіди почали доносити один на одного, намагаючись 
відібрати землю або майно і продовжили займатися цим і при німцях, 
розраховуючи на винагороду за впіймання єврея. З  іншого боку, після окупації 
вермахтом Польщі в Галичину потягнулися колони єврейських біженців, і 
багатьох з них розселили в конфіскованих приміщеннях Лаври в Уневі -  єромонах 
Гедеон згадує, що євреї жили прямо в монаших келіях. Це не було чимось 
винятковим, в Духовній семінарії Святого духа у Львові теж жили єврейські 
біженці, а коли місто зайняли німці, за розпорядженням ректора академії Йосипа 
Сліпого, цих людей ще деякий час ховали в підвалах будівлі.

Так чи інакше, монахи жили і працювали поруч з єврейськими сім'ями, яких 
поселили в Унівському монастирі. Брат Лаврентій (Кузик) згадував про один 
випадок, який розтопив кригу між мимовільними сусідами. Одного разу приїхали 
чиновники зі Львова, пронумерували всі книги в Лаврі, включаючи особисті книги 
ігумена, і опломбували в окремому приміщенні. Вночі монахи зірвали пломбу і 
переховали найдорожчі для них видання. За  кілька днів у монастир завітали гості з 
НКВС, і від арешту, за зізнанням Кузика, монахів врятував єврей, що склав 
історію про сильну бурю, яка вибила вікно в його кімнаті й зірвала пломбу з дверей 
імпровізованої «бібліотеки».

Той же монах згадував, що саме євреї наполягли, щоби в монастир привезли 
борошно, та й першою людиною, яка провідала монахів після початку радянської 
окупації, був місцевий єврей. Він приніс молоко до воріт Лаври, і люди побачили, 
що це не заборонено...

-  Дуже ідилічна картина вимальовується...
-  Можливо, але все це не позбавило Унів від антиєврейського насильства в 

липні 1941р.. Кілька селян вбили єврея-мельника зі сім'єю і пограбували їхній 
будинок. Реакція студитів була миттєвою. Настоятелем монастиря був тоді вже 
згаданий єромонах Герман (Будзінський), який прийшов на сільські збори, 
попросив слова і закликав не піднімати руки на євреїв.

Незабаром почалися депортації єврейського населення із сільської місцевості 
в створені в містах гетто. Небагатьом вдалося втекти в ліси, і студити носили їм 
їжу. Для розуміння ситуації: навесні 1942-го в Уневі почався справжній голод, 
жителі полювали на горобців. Пізніше монастир став притулком для євреїв, яких 
студити переправляли зі Львова.

У  сусідньому Якторові ситуація була аналогічною -  хтось вистежував євреїв, 
видавав їх або вбивав з метою пограбування, а хтось ховав, ризикуючи життям. 
Наприклад, сім'я Анни Баран упродовж декількох місяців ховала єврейську 
дівчинку на горищі свого будинку, поки її не забрав її родич. У  всіх чотирьох 
лісництвах, створених німцями на базі угідь львівської митрополії УГКЦ, 
переховували євреїв. У  ці операції були залучені всі лісники -  один возив продукти, 
інший попереджав євреїв про небезпеку і т. д. У  лісі ховалися дев'ятнадцять євреїв 
з села Лагодова. Дарія Соколик згадує, що її батько в Перемишлянах ховав деякий 
час сім'ю Пізем, а коли сусіди щось запідозрили, перевів їх у село Чемеринці, де 
вони приєдналися до інших євреїв, яким допомагали лісники.

Лісник Володимир Стефарук надавав притулок у своєму будинку Кларі Кац 
дочці корчмаря з Якторова Лейби Каца. Кілька груп євреїв жили в криївках, про 
які було відомо місцевим пастухам і лісникам, -  нікого не видали.

Учитель з Унева Микола Дюк упродовж п'ятнадцяти місяців -  з січня 1943 р. 
до липня 1944 р. -  переховував п'ятьох євреїв на горищі шкільної прибудови. 
Узимку вони сиділи в підвалі. У  цьому ж  будинку жила сім'я Дюков і німецький 
офіцер, що, очевидно, врятувало сім'ю від доносів. М іж вчителем і офіцером 
склалися дружні стосунки, німець, мабуть, здогадувався про єврейських «сусідів», 
але мовчав. Так врятували майбутнього лауреата Нобелівської премії з хімії 
Роалда Хоффмана з рідними.

Про ідилію, звичайно, складно говорити -  після війни декількох євреїв, які 
вижили і повернулися до Унева, вбили місцеві. В одному випадку мотивом був 
грабіж -  жінка з трьома дочками хотіли викопати свої заощадження і стали 
жертвами бандитів, в іншому -  дочок заможного єврея Штерцера вбив член УПА 
за те, що ті подякували радянському офіцеру за звільнення.

-  Як правило, священники не намагалися схилити євреїв до хрещення, 
але в одному випадку врятована єврейська дівчина навіть стала монахинею 
Студійського уставу.

-  Йдеться про уродженку Перемишлян Фаїну Ляхер -  дівчину з єврейської 
релігійної родини, яка при цьому почувалася своєю серед українців. У  дитинстві 
вона дружила з дітьми о. Омеляна Ковча, згодом замордованого нацистами в 
Майданеку за хрещення євреїв, а в роки навчання в гімназії закохалася в члена 
ОУН Володимира Заплатинського. З  початком німецької окупації Заплатинський 
намагався відправити дівчину на роботу в Австрію за чужими документами, але 
Фаїна не хотіла залишати сім'ю. У  квітні 1943 р., дізнавшись про швидку 
ліквідацію гетто, Володимир -  заступник директора біржі праці -  почав діяти 
рішуче. Видавши звільнення від примусової відправки в Німеччину жителю Унева 
Павлу Чабану, Заплатинський попросив взамін заховати у себе Фаїну Ляхер. Той 
стримав слово, але Фаїна хотіла повернутися до батьків, розуміючи, що вони 
приречені. Щоб цього не допустити, Чабан привіз у схованку і батьків ...

За  півроку сусіди почали здогадуватися, що Чабани ховають євреїв, і Фаїну 
перевезли в жіночий монастир Студійського уставу в Уневі. У  1944 р. вона сама 
стала монахинею, і це не було спонтанним рішенням. Сестри попередили дівчину 
про нелегке життя в монастирі, про можливості, які відкриються перед нею після 
війни, але та була непохитна.

Коли 1946 р. Климентій Шептицький приїхав у Святопокровський монастир, 
то поставив Фаїні (точніше, вже сестрі Анні) одне запитання: чи молиться вона за 
свій єврейський народ. «Ні», -  відповіла монахиня. «А повинні завжди за нього 
молитися, це ваш кровний обов'язок», -  сказав Архимандрит.

Історія Фаїни Ляхер -  єдиний випадок, коли в роки Голокосту єврейська 
дівчина стала греко-католицькою монахинею. Після «самоліквідації» УГКЦ та її 
об'єднання з РПЦ сестра Анна розділила долю Катакомбної Церкви, була 
настоятелькою і померла 2005 р. Історія ця, зрозуміло, не типова, як і історія 
Курта Левіна -  єдиного з врятованих євреїв, якого видавали за монаха.

-  Окремим є порятунок студитами єврейських дітей -  як у митрополичих 
палатах у Львові, так і у віддалених монастирях.

-  Так, це відбувалося за особистим розпорядженням митрополита, деталі 
операції знало вкрай нечисленне коло осіб. У  кінці серпня 1942 р. особистий водій 
Шептицького Іван Гірний привіз перших дітей зі Львова в монастир в Уневі.

Залишилися цікаві свідчення Адама Ротфельда, Леона Хамайдеса і Одеда 
Амаранта, які ховалися в монастирі до кінця окупації. Леон був сином рабина з 
Катовіце, якого спочатку переховували в соборі св. Юра. Там же ховали 
народженого в Тель-Авіві Одеда Амаранта, який дуже невчасно приїхав з мамою 
відвідати родичів і застряг у Львові з початком війни. Одед, завдяки дідусеві з 
містечка, непогано говорив українською, отримав ім'я Дорко Боровецький і був 
переданий під опіку монахам. Упродовж декількох місяців Одед/Дорко жив у селі 
в місцевого священника, вивчаючи молитви і місцеві звичаї, поки не перестав 
відрізнятися від українських хлопчиків і був переведений у монастирський 
притулок в Уневі.

Леону Хамайдесу було складніше -  української він не знав і на запитання 
сторонніх повинен був відповідати, що вдома його сім'я розмовляла польською. 
Взагалі, мова була основною проблемою для єврейських дітей, які опинилися в 
оточенні українських однолітків. Курт Левін запевняв своїх сусідів по притулку в 
Свято-Іванівській Лаврі, що походить з лемків, потім натякав на контакти з ОУН, 
через які змушений ховатися від німців, і все одно дітей не обдуриш -  вони 
запідозрили в ньому єврея, тому за три дні Курта перевели.

Брата Леона Хамайдеса -  Герберта -  в цьому притулку теж  відразу 
ідентифікували як єврея через погане знання української і невміння правильно 
перехреститися. Після цього дитину відразу скерували в келію брата Сильвестра, 
який вчив його правильно хреститися і молитися, давав основи катехизму і 
випрацьовував відповідну вимову. У  келії іншого єромонаха -  Юрія (Макара) 
ховали семирічного єврейського хлопчика на ім'я Мойше, який ніяк не хотів 
запам'ятати своє нове ім'я -  Михайло, наполегливо повторюючи, що він Мойше.

Одного разу лікар-студит, оглядаючи мешканців притулку, виявив, що кілька 
його пацієнтів обрізані. Того ж  вечора єврейських дітей перевели на одну ніч в 
Василіянський монастир і відразу, плутаючи сліди, в монастир святого 
священномученика Йосафата у Львові, після чого розділили по різних притулках. 
Будь-які переміщення теж були сповнені небезпек. Супровід Леона Хамайдеса 
забезпечував єромонах Марк (Стек) -  одного разу в трамваї навпроти них сів 
офіцер СС і привітно заговорив. Марк благав Бога, щоб Леон, який на відміну від 
українських дітей, добре володів німецькою мовою, не відповів. Дитина 
стрималася, що зберегло життя обом.

-  Чи правда, що іноді єврейських хлопчиків для конспірації доводилося 
переодягати в дівчаток, чи це домисли?

-  При перевезенні дітей це бувало необхідно. Особливо часто доводилося 
переодягати своїх «клієнтів» єромонаху Юрію, який, на жаль, сам був схожий на 
єврея -  одного разу його навіть затримало гестапо, перевіривши, чи не обрізаний 
він. Коли Юрій передав чергову переодягнену дитину до притулку в Брюховичах, 
сестри вирішили скупати «дівчинку» і виявили те, що повинні були виявити. 
Зважаючи на це, вони прийшли до Юрія і почули: «Сестри повинні скромно ховати 
погляд і не оглядати, що там». Вони все зрозуміли і прийняли це як належне.

Так чи інакше, система конспірації жодного разу не дала збій. Одного разу 
німецька делегація приїхала в монастир, де студити представили їм своїх 
вихованців, серед яких і Адама Ротфельда, сім'я якого загинула взимку 1942 р. в 
Перемишлянах. Німці гладили чотирирічного Адама по голівці і вручили йому 
подарунок, як і іншим дітям.

Зрозуміло, від самих хлопців теж  була потрібна гранична концентрація і 
обережність -  їм заборонили ходити в туалет, коли поруч були інші діти, а в баню 
вони йшли парами або з опікуном. їм суворо наказали не говорити про свої родини 
і традиції і запам'ятати нові імена. Так Леон Хамайдес став Левком Хамінським, 
Одед Амарант -  Дорком Боровецьким, а Адам Ротфельд -  Данилом Червінським. 
М іж собою студити називали єврейських дітей «Наші батьки».

Після того, як до Львова ввійшла Червона армія, митрополит Андрей 
Шептицький передав єврейських дітей зі студитських монастирів Єврейському 
комітету, який очолив врятований ним рабин Давид Кагане. За  оцінками брата 
Лаврентія (Кузика), завдяки студитам врятувалися близько 200 дітей, причому 
митрополит продовжував посилати їжу і одяг Єврейському комітету, поки всі діти 
не виїхали зі Львова або не були всиновлені. Один з них повернеться за багато 
років у зовсім іншій якості -  20 серпня 2005 р. у Свято-Успенській Лаврі в Уневі 
зупинився кортеж, в одному з автомобілів якого приїхав міністр закордонних 
справ Польщі Адам Даніель Ротфельд. Восени 1942 р. його привіз сюди на возі 
монах Студійського уставу, а 63 роки по тому міністр відкрив меморіальну дошку 
на честь порятунку єврейських дітей братам Шептицьким.

Після війни історія не раз зводила рятівників з врятованими -  євреї свідчили на 
процесах на користь монахів, яких переслідувала радянська влада, надсилали 
гроші, на які люди, які повернулися із заслання і не мали нічого, могли вижити. 
Останній студит, що особисто брав участь у порятунку євреїв -  великосхимник 
Павло (Сироїд) -  помер 2004 р. Земний шлях Климентія Шептицького обірвався 
набагато раніше -  в червні 1947 р. його заарештувало МДБ на вечірній молитві, а 
1 травня 1951 р. він помер від серцевого нападу у Володимирському централі. 
Могилу його відшукати не вдалося. У  1996 р. Архимандрит був удостоєний звання 
Праведника народів світу, а його брат -  митрополит Андрей -  чекає цієї честі 
досі...
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Viagens em Grupo
Como funcionam e quais são os benefícios

Visitar novos lugares e viver novas experiências em outras terras é a melhor 
maneira de construir histórias para contar. Essa trajetória pode se tomar ainda mais 
prazerosa quando você compartilha o destino com outras pessoas que têm os mesmos 
interesses que você.

Hoje vamos abordar esse tema e falar tudo o que você precisa saber sobre as 
Viagens em Gmpo.

Essas viagens são organizadas por agências especializadas nesse formato, ofere
cendo um serviço mais personalizado ao cliente, prestando suporte integral.

Diferente do que muitos pensam, essa modalidade não “corta” as asas da liberda
de dos viajantes, mas lhes permite visitar os destinos dos seus sonhos sem medos e 
preocupações, além de proporcionar a oportunidade incrível de conhecer novas 
pessoas.

Além da companhia, você não fica perdido pelo lugar que você escolheu conhe
cer, já  que um guia acompanha toda a programação já pré-definida pela agência com 
as atrações mais interessantes. Há também muitos intervalos livres onde os viajantes 
podem explorar o destino no ritmo que quiserem.

Entre os serviços incluídos em uma viagem em grupo, podemos enumerar ao 
menos 10 mais importantes:

1. Planejamento e suporte antes da viagem: envolve a elaboração do itinerário 
completo, avaliando as melhores atrações a serem incluídas assim como toda a parte 
operacional envolvida. Alinhamento com os fornecedores para cuidar de todos os 
detalhes. As reservas, pagamentos, emissões de passagens, tickets de passeios, ou 
seja, toda a burocracia exigida nesta parte do planejamento;

2. Reunião de pré-embarque: as empresas mais especializadas, contam com a 
reunião de pré embarque, um momento presencial onde a Agência faz um bate papo 
com os passageiros do grupo para tirar dúvidas, passar dicas sobre a viagem e entre
gar a documentação. Esse é um momento bem descontraído onde todos os participan
tes do grupo se conhecem e podem também trocar experiências;

3. Suporte do Guia Acompanhante: O Guia Acompanhante será responsável 
por guiar o grupo e prestar o suporte durante toda a viagem. Ele será o elo entre o 
passageiro e os fornecedores. Vai intermediar toda a comunicação e estará em stand 
by em caso de imprevistos ou eventuais problemas que possam ocorrer;

4. Auxílio no check-in e conexões: o Guia Acompanhante também estará fazen
do o suporte no check-in, despacho das bagagens bem como direcionamento nas 
conexões em outros aeroportos. Esse trabalho parece fácil, mas é de fundamental 
importância para que os passageiros não se percam nos portões de embarque. Nos 
aeroportos maiores muitas vezes é preciso tomar ônibus ou trens para chegar de um 
portão ao outro e isso pode ser ainda mais decisivo dependendo do horário da cone
xão, eventuais atrasos no voo anterior e principalmente se o passageiro não fala o 
idioma local ou no mínimo o inglês para poder se comunicar. Tudo isso deve ser 
levado em conta se consideramos somente o bilhete único, que é quando fazemos 
apenas um procedimento de check-in e recolhemos a bagagem no destino final. O 
desgaste pode ser bem maior se o passageiro tiver que recolher a bagagem em uma 
das conexões e ainda realizar o procedimento de check-in novamente, isso acontece 
quando os bilhetes de trechos internos são emitidos separadamente (opção geralmen
te mais barata, mas menos cômoda para os passageiros pois perde-se mais tempo e é 
preciso percorrer todo o trajeto entre os terminais carregando malas e empurrando 
carrinhos). Perder uma conexão pode gerar consequências gravíssimas e comprome
ter todo o itinerário da viagem, pois muitas vezes não há outro voo disponível no 
mesmo dia e o passageiro é obrigado a pernoitar no local, atrasando todo o roteiro que 
já estava programado no destino. Sem falar nos custos extras que não estavam previs
tos, como a compra de outro bilhete de última hora, hotel, transporte, alimentação etc. 
Uma tremenda dor de cabeça.

Por isso a grande importância do guia acompanhante nos aeroportos;

5. Guia Local: além do guia acompanhante, as viagens em grupo também 
contam um guia local. Diferente do Tour Regular, onde o guia só encontra os passa
geiros quando há passeios marcados, o Guia Local do grupo vai viajar com os passa
geiros o tempo todo, se hospedando nos mesmos hotéis e fazendo o suporte completo. 
Isso é muito importante, pois o guia local geralmente reside no destino e vai poder 
passar dicas sobre compras, cultura, gastronomia etc. Além disso, os guias locais 
geralmente são graduados ou especialistas em História, Artes e outras áreas afins, 
para poder explanar com propriedade sobre todas as informações passadas nas visitas;

6. Transporte privativo para o grupo: esse serviço é muito importante, pois vai 
garantir que todo o itinerário seja cumprido sem atrasos ou imprevistos, além da 
comodidade proporcionada aos passageiros. O transporte exclusivo faz toda a 
diferença no planejamento de uma viagem;

7. Hospedagem: são infinitas as opções de hospedagem quando estamos nave
gando na internet não é mesmo? Mas como saber qual hotel escolher? é preciso ficar 
horas analisando os comentários no trip advisor para ter uma idéia. Nos roteiros de 
grupo, já existe uma parceria entre a Agência e os fornecedores onde são avaliadas as 
melhores opções de acordo com o perfil do grupo, localização e serviços oferecidos. 
Via de regra a hospedagem sempre contará com hotéis bem localizados, que ofereçam 
um bom café da manhã, quartos confortáveis e um serviço à altura da categoria esco
lhida;

8. Refeições: muitas vezes a programação do grupo deve manter um certo ritmo 
para que se tenha um melhor aproveitamento do destino x tempo de permanência, por 
isso nos roteiros em grupo é comum incluir algumas ou todas as refeições (nos dias 
em que há programação), para que se ganhe tempo e também proporcione comodida
de aos passageiros. Você já viajou para o litoral na temporada e procurou por um bom 
restaurante entre 12h e 13h por exemplo? certamente enfrentou filas ou teve que ficar 
esperando uma mesa por um bom tempo. Por isso a vantagem de estar em grupo, não 
importa se vai ter fila, os lugares do grupo estarão reservados e os pratos virão na 
sequência, pois os cardápios já são pré definidos com a operadora, compostos por 
menu completo (entrada, prato principal e sobremesa). Geralmente as bebidas não 
estão inclusas no pacote, mas é bem tranquilo. O passageiro escolhe na hora e acerta 
os valores a parte, em questão de minutos. Também nesse item podemos observar que 
muitas vezes os restaurantes selecionados são temáticos, trazendo a gastronomia 
típica local e também algumas surpresas como apresentações entre outras experiên
cias;

9. Passeios: algumas agências oferecem “pacotes de viagem milagrosos”, mas 
quando os passageiros chegam no destino, têm que comprar tudo separado, o transfer, 
as refeições e os passeios. Muitas vezes nem o seguro está incluído.. E falando sobre 
os passeios, isso pode se tomar uma preocupação e causar vários transtornos se você 
não estiver preparado. Muitas vezes é preciso reservar com antecedência pois corre 
o risco de não ter lugar disponível de última hora. Você tem que pagar o transporte 
individual (mais caro), ou se aventurar em pegar um ônibus ou trem até o local. 
Dependendo do lugar não há guia em português e o valor também é bem mais alto, 
pois quando falamos de gmpo, conseguimos negociar previamente uma tarifa 
diferenciada. Então, estamos falando de vários benefícios com os passeios incluídos 
em viagens em gmpo. Os horários já estão reservados, a visita é privativa (o guia vai 
dar atenção somente para o gmpo), acesso maior aos atrativos e também muitas vezes 
com experiências incluídas. Vamos falar mais sobre isso no item abaixo;

10. Experiências: enfim chegamos na melhor parte! Quando decidimos visitar 
um local, estamos em busca de algo que nos conecte verdadeiramente com aquele 
destino. Uma experiência está muito além de visitar um ponto turístico famoso, mas 
sim no sentimento que aquele momento vai despertar em cada um dos viajantes. Que
remos ir para o Egito e visitar as Pirâmides? sim queremos, mas que tal um tour 
exclusivo dentro da Esfinge, ou um jantar privativo para o grupo no Templo de 
Philae? Queremos fazer um passeio de balão na Capadócia? sim queremos, mas que 
tal ser recebido com um café da manhã montado em pleno Vale no momento da sua 
aterrissagem? Ou em Portugal, além de fazer um passeio na belíssima Estação de São 
Bento na cidade do Porto, que tal participar de um workshop de pintura em azulejos 
e ainda trazer a peça para casa como souvenir?

Podemos citar aqui inúmeras experiências oferecidas em viagens em grupo, mas, 
todavia, deve se observar o perfil do grupo e o destino a ser visitado, para poder 
alinhar as suas expectativas em relação aos serviços oferecidos.

Obs: Não vamos incluir aqui nos itens específicos a questão do Seguro Viagem, 
pois consideramos que esse ponto é obrigatório em todas as viagens, sejam individu
ais ou em grupo, nacionais ou internacionais. É fundamental que a Agência ofereça 
esse item somado aos demais itens do pacote. Se trata de uma obrigação e do zelo 
pelo bem estar do cliente.

Cada um tem a sua maneira de viajar, seja sozinho, em família, com os amigos 
ou em grupos e excursões. Todos os formatos são válidos desde que tudo seja planeja
do com antecedência para não haver nenhum imprevisto, assim você poderá aprovei
tar 100% o destino escolhido, vivendo novas experiências e conhecendo mais pessoas 
especiais como você.

E então? Pronto para fazer as malas?
Nos vemos em nossa próxima viagem!

Por Gisele Roth
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f  Eugênio Pachechenik

No dia 01 de julho de 2020, aos 74 anos de idade, faleceu 
no Hospital Universitário Cajuru, em Curitiba, Eugênio 
Pachechenik. Foi paroquiano da igreja Nossa Senhora Auxi
liadora.

Deixou esposa Maria de Lourdes, três filhos: Cleusa 
Maria, Paulo Eugênio e Claudia Helena e quatro netos.

Foi um paroquiano exemplar, participativo das celebra
ções e ativo na vida da comunidade. Foi membro do Aposto- 
lado da Oração, do qual participava ativamente enquanto lhe 
permitiram as forças e a saúde.

Bom pai de família, dedicado em garantir aos filhos não só o estudo e com 
este a segurança material, mas em deixar-lhes um legado do bom exemplo de 
honestidade e virtudes cristãs. Foi um guerreiro da Luz, que combateu seus 
defeitos, com a Luz Divina inserida na mensagem do Mestre Jesus.

Era um domingo festivo, quando ele subitamente sentiu-se mal e todo o 
panorama do dia mudou, levado pelo SAMU para o hospital, passou por quase 
cinco horas de cirurgia e após quatro dias de agonia, partiu para a outra vida.

Nossos sinceros agradecimentos a equipe do Pronto Socorro, Neurologia, 
Serviço Social, Psicologia e UTI 01 do Hospital Universitário Cajuru. Todos 
foram profissionais, humanos e pontuais no atendimento do nosso querido Eugê
nio Pachechenik.

Agradecimentos ao Revmo. Padre Eufrem Krefer, OSBM, Pároco da igreja 
Nossa Senhora Auxiliadora por celebrar as exéquias, acompanhar o enterro, 
pelas orações e palavras de conforto. Agradecimentos que se estende a todos que 
nos acompanharam nestes dias de dor, pelas orações, presença amiga e palavras 
de conforto. Deus recompense a todos.

A família

f  Gertrudes Maxemovicz Prestavski

Nasceu em Iraputã -  Iracema, SC, em 07 de março de 
1942.

Morou com seus pais Sóter e Rosa Maxemovicz junta
mente com seus irmãos: Doroteia, Paulo, Teodósia, Irene e 
Isabel até seus 22 anos.

Em 12 de abril de 1964 casou-se com Nicolau Prestavski 
na igreja Sagrada Família em Iracema. Depois de casados, 
foram morar na cidade de São José dos Pinhais -  PR. Seu 
esposo trabalhava em uma indústria de móveis e ela cuidava dos afazeres domés
ticos. Juntos tiveram 4 filhos: Maria, Lídia, Sóter e Lauro.

Em 1980 começou a trabalhar na mesma empresa que seu marido, onde 
permaneceu até 1986. Mesmo longe de sua terra natal, continuou preservando os 
costumes e tradições ucranianas, inclusive participando das Divinas Liturgias, 
das quais participava sempre que podia, devido a distância. Por esse motivo ela 
começou a cogitar a possibilidade de ter também uma igreja ucraniana perto de 
sua casa.

Com sua iniciativa e seu empenho, hoje existe a comunidade ucraniana de 
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, cujo nome também foi sugerido por ela. A 
igreja para sua alegria, foi construída ao lado de sua casa. Trabalhou por muitos 
anos nessa comunidade, fundou o Apostolado da Oração e assumiu a presidência 
por um longo período.

Por conhecer várias famílias e seus respectivos endereços, acompanhava o 
padre na bênção das casas.

Trabalhou como voluntária em outras comunidades como:
Santíssima Trindade em Colônia Marcelino, São José dos Pinhais;
São Cristóvão, igreja do rito latino, São José dos Pinhais;
Sagrada Família, Iracema, Santa Catarina;
Nossa Senhora das Dores, rito latino, Colônia Papanduva da Serra, São José 

dos Pinhais.
Sua casa era o lugar onde:
Foram celebradas as primeiras Divina Liturgias;
Eram realizadas as aulas de catequese para as crianças;
Foram feitos os preparativos das primeiras festas;
Eram feitas as reuniões da comissão;
Eram hospedados os seminaristas que vinham trabalhar como voluntários 

nas primeiras festas;
Eram hospedadas as irmãs religiosas que davam as aulas de catequese, reali

zam cursos e os encontros do A.O.;
Foi hospedado o padre que presidiu as Santas Missões.

Tinha uma paixão por flores, gostava muito de mostrar seu jardim a quem 
fosse visitá-la. Por muitos anos suas flores decoraram os altares da igreja ucra
niana. Sua outra paixão eram os terços, que por ela era considerado suas joias, 
muitos deles ganhava como presente e eram guardados com muito zelo e 
carinho.

Em 2009 foi diagnosticada com a doença de Mal de Alzheimer, começou a 
esquecer um pouco das coisas, mas continuou a cuidar do seu jardim.

Com o passar do tempo houve o avanço da doença. Em 2016 ficou restrita à 
cama. Depois de três anos e 9 meses acamada, veio a falecer no dia 6 de janeiro 
de 2020.

Deixou seu esposo, filhos, genro, noras, netos e boas lembranças.
O velório foi realizado na Capela Mortuária São José. As exéquias foram 

realizadas na igreja Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e seu sepultamento no 
cemitério Pedro Fuss.

A família agradece aos padres: Edson Temoski, Neomir Doopiat Gasperin, 
Elias Marinhuk, OSBM, Sóter Schiller, OSBM, Kristoforus Muit, as irmãs 
religiosas, as ministras da igreja São Cristóvão, a cuidadora, aos funcionários da 
empresa Sóter Móveis, a equipe médica domiciliar, ao Apostolado da Oração, a 
todos os amigos e familiares pelo apoio, orações, pelas palavras de conforto e 
carinho.

Pelo tempo que cada um dedicou a estar com ela e sua família, o nosso agra
decimento.

Ela nos deixou, mas a lembrança de sua presença, sopram suave na memó
ria, num murmúrio triste de saudade.

Молодим
Читачам

Для чого людині серце
Анатолій Дімаров

У густому-прегустому лісі, де майже ніколи не появлялися люди, жило 
поміж корінням дерев плем’я дерев’яних чоловічків. Весь свій вік — а жили вони 
дуже довго — чоловічки оті нічого не робили, бо їм не треба було ні їсти, ні пити, 
ані зодягатися: вони ж  були дерев’яні, і найлютіший мороз не міг їм дошкулити.

Вони не мали сердець, тому не могли ні любити, ані ненавидіти, не знали, що 
таке радість чи гнів, злість або співчуття.

Тож зрозуміло, як були здивовані усі чоловічки, коли в їхньому володінні 
появилася невеличка дівчинка.

— Що то? — вражено запитували одні, помітивши, як з очей дівчинки 
капають сльози.

— То, мабуть, дощ,— відповідали інші.
Як не була здивована дівчинка — адже вона жила у наш час і твердо знала, 

що такі чоловічки бувають тільки в казках,— однак переборола свій страх і 
чемно відповіла:

— Це я плачу.
— А що таке «плачу»? — поцікавився відразу дерев’яний чоловічок, бо 

серед його племені ніхто ніколи не плакав.
— Це коли ллються сльози.
— А що таке «сльози»? Дівчинка тільки схлипнула і показала чоловічкові на 

його долоню, де вже назбиралося світленьке озерце її сліз.
— А чого з тебе ллються сльози?
— Бо я заблудилася і . .. і не знаю, як вийти з лісу.
— Ти хочеш вибратися з лісу? — вражено перепитав чоловічок.— А хіба є на 

світі щось інше, крім лісу?
— Звичайно, є. І степи, і гори, і моря, й океани, й міста, і села.
— Покажи мені все оте, про що ти щойно сказала!
— Добре,— погодилась дівчинка,— але спершу виведи мене з оцього
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страшного лісу.
— Йди за мною! — Та й побіг-пострибав попереду дівчинки на тонюсіньких 

ніжках.
— Не спіши так! — врешті попросила дівчинка.— Давай відпочинемо, у 

мене вже серце болить.
— А що таке серце? — поцікавився відразу дерев’яний чоловічок.
— Серце? — задумалася дівчинка.— Це те, без чого не може жити людина.
— Дай мені своє серце! — приставав тим часом до неї чоловічок.
— Я не можу віддати тобі своє серце, бо я без нього помру,— відповіла йому 

нарешті дівчинка.— Але послухай сюди. В нашому місті є один лікар, який 
збирає серця людей, які померли. І серця оті живуть у нього довго-довго. Про це 
я читала в газеті... Якщо хочеш, зайдемо до нього і ти попросиш у нього серце.

Не думайте, що цього лікаря не існує на світі. Я просто не хочу називати 
його адресу, бо тоді в нього не буде й хвилини для важливої наукової роботи, яку 
він досі ще не закінчив: ринуться до нього відразу тисячі людей — міняти серця.

А розкажу краще вам, як підемо то того лікаря. І пішли. Коли зустрів їх 
лікар і що він сказав, почувши незвичайне прохання дерев’яного чоловічка, який 
просив для себе серця.

— Серце?.. Гм... А яке ж  серце ти хочеш собі вибрати?
— Те, що його носять люди,— відповів тоненьким голоском чоловічок.
— Люди мають різні серця,— суворо відповів лікар.
— Оце серце злої людини,— показав на одну банку лікар.— Бачиш, яке воно 

жовте та зморщене!
— Я не хочу цього серця, воно негарне —відповів чоловічок, і лікар 

посміхнувся схвально.
— А ось блискуче, як пластмасова кулька,— далі показував лікар.— Бачиш, 

яке воно свіже: як довго стукотіло, а ніскільки не знесилилося. Це серце 
байдужої людини.

Чоловічок постояв, вагаючись: серце йому дуже сподобалось, воно ж  було 
таке блискуче!

Перед ними не плавало, а лежало на дні банки дивовижне серце: похмуре, 
сіре, важке, наче висічене з твердої каменюки.

— Це серце одного чоловіка, який дбав лише про себе і відвертався від інших 
людей.

Врешті лікар обережно дістав з найвищої полиці ще одну банку.
— Оце — серце однієї дуже доброї людини. Бачиш, яке воно велике та 

світле!
— Я хочу мати це серце!
І лікар розсік йому дерев’яні груди, вклав до них серце, що колись належало 

добрій людині.
Дивно й незвично почував себе чоловічок, повернувшись до своїх 

одноплемінників... Побачить пораненого птаха, оточеного цікавими
чоловічками, відразу почне докоряти:

— Не чіпайте його! Хіба ви не бачите, як йому боляче? Хіба вам не шкода
його?

— А що таке «шкода»? — запитували у нього дерев’яні чоловічки.
Як він міг їм пояснити, що це таке — «жаль»? Адже вони не мали сердець, 

вони нічого не могли відчути, отож — і зрозуміти. Отак, може, і жив би наш 
чоловічок, коли б не стався один випадок...

Це було взимку. Ліс був засипаний морозом. А під високим дубом сидів 
нерухомо хлопчик.

— Що з ним таке? — запитували один в одного дерев’яні чоловічки, 
збігшись за новою забавою до сонного хлопчика.

Оглянувся чоловічок безпорадно: л и те холодний сніг навкруги:«Він зараз 
замерзне!» — подумав у розпачі дерев’яний чоловічок, і таким пекучим жалем 
пройнялось його серце, що воно раптом спалахнуло — загорілося яскравим 
вогнем.

Довго горів чоловічок, зігріваючи хлопчика, рятуючи його від неминучої, 
здавалося б, смерті. А коли хлопчик, зігрівшись, звівся й пішов, навіть не 
зрозумівши, кому він завдячує власним життям, дерев’яні чоловічки оточили 
свого догораючого брата, від якого лишилися тільки жевріючі вуглинки та 
обпалена голова з сумними, повними жалю очима.

— Чого у тебе такі сумні очі?
— Бо мені жаль вас,— ледь чутно відповів їм догораючий чоловічок.— Але 

I й цього вам не дано зрозуміти. Це серце, що робить нас чуйними на болі інших!

Засмійся
Філософія дітей

Мала дівчинка до мами: Я думаю, що хмари це літаючі дивани на яких 
їздять ангели!

Запиталися малого Андрейка що робить дідо. - Він їсть фрукти з 
хробаками бо не видить добре!

Педіатр перевіряючи вуха малої дівчинки. Вона: - Можеш дивитися у вуха, 
мама нині добре їх вимила!

3-літня дівчинка слухає як мама в телефоні 
до сусідки каже: - Зачекай, прошу, піду 
взяти папір і ручку, щоб ти мені дала 
телефон!
- Мамо пощо тобі папір і ручка коли 
сусідка тобі дасть телефон?

П и ш е  Ю зьо Ш и л о
Ой,

Де виз инь квандо ми хвалимо людей, а де виз инь квандо критикуємо і так, синь 
керир кериндо, мострамос ас койзас боас що сідіють між людьми, а деколи койзас 
руїнс, бо, нінґинь ме діґа, що є люди ком тодас ас перфейсоинс, які нічого злого не 
роблять, ані люди такі злі, що нічого доброго не роблять. Всі мають дефийгос і всі 
мають віртудес, одні більше а єннгі менше, але нема на світі когось синь пекадо ані 
нема нікого синь алґума койза боа. Нині хочу скритикувати ума інжустіса, що сідіє у 
світі контра ум продуто муйто іньжустісадо, а сабир, о побре том крітікадо але 
тамбинь там керідо алто... Хто не хоче слухати або читати те, що я думаю, не читай а 
зложи газету та йди собі до іншого діла, або йди спати, щоб диспойс мене не судити... 
Багато койзас буду писати пор брінькидо й тому ном левинь тудо а серіо...

Инь прімийро луґар, хотівим би сізапитати проки, пор езимпло, нінґинь крітіка а 
фака ки машука і мата танта жинти? Всі в дома її мают і вживают пра дескаскар 
бататас, ларанжяс, пра кортар капусту, пепінос, карне і навіть коли їдять, то коло 
тарілки симпри тинь ум ґарфо, колєр і фака. Фака мусить бути вдома, хоч її не дают 
дитині ані комусь жи не вміє її вживати, але ніколи я не чувим, щоб була якась 
кампаня пра аболір о узо да фака на козіня чи ате ум канівети в кишені бо там десь а 
ножем поранили або й зарізали когось. Щось подібне можна би сказати собре о алко. 
Или ном е кулпадо, ном деве нада, але так його ненавидять одні а люблять єнтпі. Тепер 
коли всі сібоят коронавірус, всєх примушуют пасар алко жел на руки. Бинь коли алко 
заб’є того корону коли він сівчипив на руках, а як його забити коли він вже залізе в 
горло? Чи алко там ном серве? Кларо ки серве і мата ести бісьо коли він зайшов 
всередину людини і ще сінезагніздив десь но пулмон. Роблять всякі естудос пра 
десксобрір васіна контра коронавірус а вже знають, ки алко мата мизмо то чи ном си 
поде узар или прас маос і тамбинь пра бока і пра дентро да баріґа? Діфісіл дескобрір 
чому його так пропагується на руки а так критикується пра дентро да баріґа! Чувим на 
телевізом жи о презіденти да Біелоруссіа Лукашенко сказав, щоб його субдітос 
вживали водку не тільки на руки але пра дентро... Тут відійдімо трошки до асунто і 
пригадаю, щи один мій аміґо, же любив пити ігінґу й казали йому, щоб перестав 
вживати той алко, а він сказав, що вже перестав пити алко де пінґа а почав пити водку

Ме дискулпинь, не хочу тут робити пропаганди пра бебир алко, але чи буду 
робити пропаганду пра ном бебир чи ні, знаю, що люди таки будуть пити. Кванта койза 
вже сінавогорило, сінаписало контра о алко, але ніц того. Може вогорнги тато, мама, 
медіко, вотец пра ном бебир, люди таки будуть бебир. Пригадую собі одного хлопа, жи 
виглядало що забагато пив і я, пор амізаде, йому сказав пра бебир минос, то він мені 
сказав: “О ки? Фільо де пишне пейпгіньо е!” Ну, і що відповісти пра тал філозофія?! 
Чи рибка коли виросте, не буде могти пити, якщо пив або ще п’є тато? Ум оутро 
інтеліжинти мені сказав де брінкидо: “Сабе, ком пінґа ате капінь оу фоля де самамбая 
або де таквара е ремедіо!”...

Бідний той алко, вип’єш, сікривиш бо гірке, але далі п’єш! Тато п’є і сікривит бо 
пече в горлі а дотого ще мама сварит, але він завтра знов вай томар у Голе, підеш но 
медіко ума дас прімийрас преґунтас є си воси беби, і заборонєє пити, в церкві вотец 
сварит і праґижує той алко але люди вийдут з церкви й по дорозі додому вступают на 
бодеґа пра ум Голе... Всі проти, але а майорія таки любит заглянути до фляшки і томар 
ум ґоле...

А тепер, аміґос і аміґас, ком серієдаде. Алко ном е о демоніо, ки деве сир 
конденадо, комо ума фака, ки тамбинь машука і ате мата майс нінґинь а кондина. Алко 
е ум продуто бом але ки для декого поде сир періґозо і фазир ки ума песоа си 
трансформе инь ума кріянса або инь ум лоуко оу инь ум бобо. Тому преціза тир кабиса 
і жуізо і вміти його вживати. Так як ума кріанса ном поде узар фака або реворве так 
само тинь песоа доинти ки ном поде узар алко порки перде жуізо і може наробити собі 
й єншим клопоту. Хто не є алкоголатра нада імпеде пра томар ум ґоле, ума кайпіріня 
або сервежіня, але всякий езажиро ном е бом і не є рекомендадо. А заборонити 
комплетаминти алко то ном тань сентідо бо то ном вай пеґар, не поможе. А всякі 
езажирос то муситься уникати. Пор езимпло, якщо я є діабетіко і не повинен вживати 
мел або асукар, проки буду шкодити пра мінь мизмо, так і ті, що ном тинь фрийо коли 
почнут пита, то ном девинь бебир алко, бо будут прежудікар собі, фамії і пра оутрос.

Кажут жи ос украйнос багато п’ют. Сера? Ану, знайдіть нарід де не п’ют. Як би 
виглядали всякі фестанси без чарки? Пра термінар, не ддя пропаганди але пор умор 
кілька слів пісні групи “Чумак”:

“Як засядем, браття, коло чарки, Як засядем, браття, при меду, То най ідуть турки 
й татари, А я собі вухом не веду. Кришталева чарка - срібне дно, Пити чи не пити - все 
одно. Кришталева чара - срібная крені, Пита чи не пита - все ж  умреш...”

Ця пісня е пра си дівертір а не заохочувати пра бебир. Одне тобі скажу: пий якщо 
тобі це не шкодить, а коли шкодит і робиш револусом в домі диспойс де бебир, не пий, 
а мельор випий собі аґва мінерал або ум ґазозом і покажеш, ки воси е майс форте ки 
ума ґарафа або ум ґоле...

Ваш Юзьо Шило

Твоє серце неспокійне? Деколи раптом якийсь смуток 
може появитися зненацька не знати чому і той смуток може 
прийти до тебе у  великому болі. Він може прийти але відійде. 
Часто виглядає, що ніколи не залишить тебе в спокої, але 
коли менше сподіваєшся, смуток залише тебе й радість 
пройме твоє серце.


