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250 доларів за пляшку і не
більше двох в одні руки:
першу партію текіли Tesla
розкупили за кілька годин

Першу

партію

Орендованого

текіли Tesla розкупили за кілька
годин, напій коштував 250 доларів, а
також діяло обмеження не більше
двох пляшок в одні руки.
Про

це

йдеться

на

сайті

компанії.
Повідомляється, що партнером і
фактичним
виступає

виробників

напою

каліфорнійський

бренд

Nosotros Tequila.
З

опису

виходить,

що

це

"ексклюзивна дрібносерійна текіла
Аньехо преміум-класу з 100% соку
блакитної агави". Зазвичай текіла
Аньехо витримується в дубових
бочках від одного до трьох років,
але

у

Tesla

Tequila

витримка

становить 15 місяців.
Розмір першої партії напою не
повідомляється.

Tesla

обіцяє

відвантажити замовлення покупцям
до кінця року. Чи плануються свіжі
поставки текіли Tesla і коли, не
уточнюється.

Prudentópolis, 01 а 29 de janeiro de 2021

JOE BIDEN E A UCRÂNIA
О novo presidente dos EUA Joe
Biden sempre foi grande amigo e defen
sor da Ucrânia tanto entre as autorida
des ucranianas como nos EUA. Quando
era vice presidente dos EUA visitou
muitas vezes Kiev, teve encontro com
autoridades políticas ucranianas, defen
deu a suberania da Ucrânia, criticou o
governo de Putin por causa da guerra
em Dombas e da anexação da Criméia,
trabalhou muito com objetivo de evitar
desentendimentos entre as autoridades
ucranianas e na luta contra a corrupção
na Ucrânia.
Neste e nos seguintes números do
Prácia vamos apresentar alguns dados
recolhidos por Heorhiy Erman, da BBC
sobre as relações de Biden com a Ucrâ
nia.
“Todo mundo está vos seguindo”- o
que Biden disse sobre a Ucrânia - BBC
News Україна - 9m de novembro 2020.
O novo presidente dos EUA Joe
Biden, político americano, quem conhe
ce bem a situação em que se encontrou a
Ucrânia depois do ano de 2014-2017.
Nos anos de 2014-2017 foi responsável
sobre os rumos da Ucrânia na política
externa dos EUA durante a administra
ção de Barak Obama.
Biden nesse tempo visitou Ucrânia
várias vezes e discursou no parlamento
Ucraniano (Verkhovna Rada). Ele
falava abertamente aos políticos ucranianos que mudanças em Washington
esperam da Ucrânia.
Em 2017 foi publicado o livro de
memórias de Biden “Prometa-me, pai” ,
onde ele lembra sua participação em
vários acontecimentos da história ucraniana.
A BBS News Ucrânia reuniu os

mais importantes discursos e atividades
do novo presidente dos EUA sobre a
Ucrânia que pretendemos publicar aos
poucos neste e nos seguintes números
do Prácia.
“Eu disse a ele que tudo terminou”
Em 2009-2017 Joe Biden ocupou o
cargo de vice presidente durante a admi
nistração de Barak Obama. Começando
dos acontecimentos do “Euromaidan” ,
ele começou a exercer um importante
papel na história da Ucrânia;
Nas memórias “Pormeta-me, pai” ,
dedicados ao falecido de câncer filho
Bo Biden, Joe Biden lembrava que
tentava convencer as autoridades ucra
nianas durante muitas conversas telefô
nicas de não usar força contra os
demonstrantes do Euromaidan. Na
última conversa com Victor Yanuchovicz ele descreve detalhadamente:
“Eu tive a última dentre muitas
outras ligações a Yanuchovicz no final
de fevereiro de 2014, quando
seus
franco atiradores matavam cidadãos
ucranianos às dezenas e nós tivemos

conhecimentos fidedignos que ele
planejava ações cruéis contra os
demonstrantes.
"Durante meses eu implorava que
ele se contivesse de comportar-se dessa
maneira com cidadãos, mas naquela
noite, no terceiro mês de demonstrações
eu disse a ele, que tudo está terminado,
está no tempo de ele despedir seus
assassinos armados e ir-se embora”, escreveu o vicepresidente.
Ele descreve Yanuchovicz como
uma pessoa totalmente dependente de
Kremlin e de seus agentes: “Eu lembrei-lhe que ele não pode esperar de seus
amigos russos ajuda nessa revolução.
Eu disse, que Yanuchovicz perdeu
conofiança dos ucranianos e que será
julgado severamente pela história se ele
continuar a mata-los’- acrescenta.
Segundo palavras de Biden precisa
mente no próximo dia depois dessa
conversa, Yanuchovicz fugiu da Ucrâ
nia.

CIÊNCIA E FÉ PODEM E DEVEM ANDAR JUNTAS, DIZ PSICÓLOGO NORTE-AMERICANO
QUE ESTUDA RELIGIÃO E SAÚDE MENTAL
Kenneth Pargament foi um dos destaques do evento online “Ciência e Fé
Promovendo Esperança para Vencer a Pandemia do Novo Coronavírus. Falou
sobre o desafio da saúde mental que enfrentaremos após a covid-19.
Geralmente em lados opostos nas discussões, religião e ciência podem se
encontrar para dar força e resiliência às pessoas em um momento de isolamento e
preocupação, por exemplo, trazidos pela pandemia. A opinião é do psicólogo
clínico norte-americano Kenneth Pargament, 69 anos, uma das principais autori
dades nos estudos da relação entre religião e saúde mental.
Publicamos alguns trechos da entrevista que concedeu a seguinte a GZH.
Para ele, que é professor na Universidade de Bowling Green, em Ohio
(EUA), esses “dois mundos” se complementam e dão um sentido integral à vida.
Pargament foi um dos destaques do evento online “Ciência e Fé promovendo
esperança para vencer a pandemia do novo coronavírus” , promovido pela Legião
da Boa Vontade na segunda e terça-feira (19 e 20/10). Na entrevista que concedeu
a GZH, disse que para muitas pessoas, a religião é uma fonte de conforto em
tempos difíceis. Mas há um desafio a mais desta vez. Uma razão importante pela
qual a religião pode ser tão poderosa é que ela fornece maneiras de ajudar as
pessoas a manter um senso de coletividade em tempos difíceis. A covid-19, no

entanto, interrompeu a capacidade de nos reunirmos em orações e rituais. Foi uma
perda adicional. Formas inovadoras, online - o que inclui confissão, casamentos,
funerais - , podem ajudar a minimizar isso, mas não há substituto para a capacida
de de nos reunirmos face a face e exercermos a fé como uma comunidade e uma
das faces cruéis desta pandemia é a impossibilidade de parentes e amigos se
despedirem adequadamente de mortos pelo coronavírus. Os rituais religiosos
são planejados para facilitar a transição das pessoas de um status para outro na
vida. Os funerais e os momentos de luto ajudam as pessoas a aceitarem o fato de
que um ente querido morreu e agora elas estão de luto. M as, apesar dessa profun
da mudança de status, os que ficam são lembrados de que ainda fazem parte de
uma comunidade maior e que ainda são cuidados. Os ritos de passagem religiosos
ajudam as pessoas a lidar com isso, aceitando a dor e o sofrimento. Como, agora,
os ritos foram interrompidos, sem dúvida após a covid-19 enfrentaremos o desafio
da saúde mental de atender às necessidades de milhares de pessoas que não foram
capazes de sofrer totalmente suas perdas traumáticas. Os níveis de depressão,
tendência suicida, transtorno de estresse pós-traumático, vícios e conflito familiar
e colapso provavelmente aumentarão por alguns anos.
Прод. на стор. 09
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ЯКІ ОБІЦЯНКИ ПРИНОСИТЬ НОВИН РІК
Починається чи вже почався
НОВИЙ РІК. Чи крім числа - 1 (21)
- все буде нове? Сподіємося багато
нового а обіцяння ще більше. Але
правдоподібно як це стається з
приходом кожного нового року, не
станеться нічого нового, все те
саме, все старе. Хіба що новий
президент ЗІПА, а в Бразилії інші
або ті самі (повторно) префекти
міст і міські радники (вереадори),
може деякі нові президенти як щось
подібне в деяких країнах світу.
Відходячи дещо від нашої теми,
цікаво,
що
перемога
нового
президента в ЗІПА для деяких
бразилійців виглядала як наша
бразильська перемога, як наприклад
для співачки Ґал Коста (оскільк
знаємо, що вона дуже бразилійка),
але після перемоги Джо Байдена
написала в Твітері зі захопленням
“ми перемогли!” . Воно навіть
смішно
радіти
й
уважатися
переможцем в змаганнях чужих!
Але чому не ганятися за радістю в
перемозі інших коли тут її не
бачиш? Ще інший бразилієць каже,
що
найкращий
день
його
народйження 2021 року буде якраз
день коли перейме презеденство в
ЗІПА Джо Байден, бо це снанеться в
сам день його народцження! Коли
маємо мало з чого радіти з наших
здобутків тут в Бразилії, нема іншої
ради як тішитися перемозі й
здобуткам в інших країнах.
Але це не наша тема. В Новому
році звичайно годиться очікувати
багато нового для нас. Але чи буде
багато того нового? Ми дійшли до
того, що не маємо відваги починати
щось нове, в нас закорінений звичай
це повторяти все те саме і тільки
обіцювати новості (в мріях або в
політиці), але в дійсності це вічне
повторювання.
Можемо
мати
певність, що все або майже все буде
таке як було, зі всім, що добре й
гарне, або недобре й паскудне. Буде
в Бразилії великий урожай, але
голод мільйонів
бідалів
буде
зростати. Може й будуть нові
відкриття
нових
Нафтових
свердловин і збільшаться вироби
нафти,але ціни на паливо будуть
зростати. Те, що є наше, воно краще
й тому буде дорожче ніж чуже.
Будуть дні дощові, зимні й соняшні-теплі, буде сонце й хмари. Будуть
нарікання, що посуха або, що слота.

Наші спортивні дружити будуть
вигравати,
програвати
або
зрівнювати висліди. Доляр буде йти
вгору й буде дешевіти, економія
буде зростати й йти вниз. Вибори
будуть в різних країнах і завсіди, як
це вже звичай будуть скарги на
крадіжі - може крім Куби, Китай,
Північної Кореї, Росії і може в іших
країнах де урядовці живуть в
розкошах а нарід вмирає з біди й
голоду. В урядах корупція буде
продовжуватися, в Бразилії нафта
(ґазоліна) піде вниз на 2% а за два
тижні піскочитл вгору на 15%,
урядовці будуть собу підвищувати
платню на сто тисяч реалів без
дискусій в парламенті, а щоб
піднести мінімальну заплату для
бідного народу на 5 реалів будуть
дискутувати пів року. Н айвищ ий
суд буде старатися змінювати
конституцію, пояснювати дві або й
три годині про свій голос, щоб
звільнити злочинців і урядових
злодіїв
мільіярдів
доларів,
випускати з в ’язниці великих
злочинців а замикати або тримати у
в ’язниці
дрібних
злодійчуків,
найвищі міністри спрведливости,
будуть сприяти політикам своїх
партій і засуджувати не своїх,
будуть підносити свою вже майже
мільіонову
платню, щоб набути
більше рідкісних вісків і різних вин,
кавіяру на луксусових добрив. А
суспільність далі буде нарікати на
всіх урядовців і буде очікувати
нових виборів, щоб дістати кілька
реалів за свій голос на нечесних
кандидатів.
Нарід
буде
далі
оплакувати свою мізерію і недолю і
проклинати урядовців, що сам
вибрав... Не буде нічого нового, хіба
нові обіцянки, щоб обдурювати
наївний нарід.
А чи в новому році світ далі
буде існувати? Не знаю, ніхто не
знає, але задля предсказання
багатьох
пророків,
які
вже
продають місця в небі, кінець світу
прийде (Христос прийде, або
іншими словами, вернеться на те
саме місце де вже є). Заємо, що вже
було багато кінців світу і будуть ще
інші, але як сказав один гуморист “я
вже видів і пережив багато кінців
світу, а на наступнй день побачив,
що все було далі так як було...”
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
О QUE PROMETE О ANO NOVO?
Começa um ano NOVO... Será
que além de um número - 1 (21)
tudo resto será novo? Provavelmente,
como acontece de ano em ano, não
acontecerá nada de novo, tudo na
mesma, tudo velho. Bem, um novo
presidente nos EUA, e no Brasil,
outros ou mesmos (no repeteco)
prefeitos e vereadores nos municípios,
talvez outros governantes em alguns
países.
Saindo um pouco do assunto,
interessante é que a vitória nos EUA
para alguns brasileiros foi vitória
nossa, como por exemplo, para a
cantora e compositora Gal Costa,
(pelo que se sabe, ela é bem brasilei
ra), mas depois da vitória de Joe
Biden, escreveu toda exultante “ven
cemos” . É até ridículo de se achar
vencedor na contenda alheia!. Mas por
que não correr à procura de alegria na
vitória dos outros quando por aqui há
pouca? Um outro brasileiro de marca
diz que o melhor aniversário de sua
vida será o de 2021, porque coincidirá
com a posse de Joe Biden. Já que
temos pouco a esperar das vitórias no
nosso Brasil, o recurso é se alegrar
com a vitória e sucessos dos outros...
Mas não é este o nosso assunto.
No Ano Novo é lógico e justo esperar
tudo novo para nós. Mas tudo novo não será. Chegamos a um ponto de
não ter coragem de começar algo
novo, o costume enraizado é repetir
sempre as mesmas coisas e só prome
ter coisas novas (na imaginação ou na
propaganda política), mas na realidade
é um eterno repeteco. Podemos apos
tar todas nossas fichas na manutenção
do status que, com tudo o que ele tem
de bom e melhor, de ruim e de pior.
Haverá no Brasil supercolheitas, mas
a fome de milhões vai continuar.
Talvez até vão ser descobertas novas
minas de petróleo, mas os preços do
produto vão aumentar. O que é nosso é
melhor e deve custar mais. Haverá
dias quentes e frios, chuvosos, fecha
dos e de sol. Haverá queixas que não
chove e que está chovendo demais. Os
nossos times vão ganhar e vão perder
ou empatar. O dólar subirá e vai abai
xar, as bolsas também. As eleições
continuarão em diversos países do
mundo e sempre, como já é costume,
haverá acusações de fraude - exceto
Cuba, Venezuela, China, Correia do
Norte, Rússia e outros países que
vivem em abundância (os governantes
mas o povo morre de fome). Nos
governos, a corrupção vai continuar a
acontecer, o combustível vai abaixar
2% para logo uma semana depois
subir 12%, os governantes vão aumen
tar, quase sem discussão, seus salários
para mais de R$100.000,00 por mês e
vão debater por um mês inteiro para
aumentar o salário mínimo do operá
rio para dez reais a mais por mês, o
supremo vai continuar a expor por
uma ou até duas horas o seu voto para

libertar o corrupto poderoso e manter
na prisão o menos culpado, resultado
que todo mundo já sabe qual será, e
vai aumentar seu salário para comprar
mais caviar e mais bebidas raras para
seus banquetes, e a sociedade continu
ará a reclamar contra os abusos dos
poderosos, esperando pelas novas
eleições para receber um miserável
cinquentão pelo voto...E o povão vai
continuar a chorar pitangas porque a
vida está difícil... Não haverá nada de
novo, a não ser novas promessas irrealizáveis para iludir os otários e ingênu
os.
E será que o mundo vai continuar
a existir? Não sei, ninguém sabe, mas
pelas profecias de tantos profetas, que
até já estariam vendendo lugares na
arquibancada do céu, o fim do mundo
virá e Cristo vai voltar (como se Cristo
precisasse voltar para o mesmo lugar
onde já está). Mas todos sabemos que
já houve muitos fins do mundo e
haverá outros, mas como dizia Hum
berto Gessinger (é um gaúcho voca
lista, baixista, pianista, gaitista, violo
nista, acordeonista e escritor brasilei
ro, etc.) que “já vi o fim do mundo
várias vezes - e, na manhã seguinte,
estava tudo bem....” .
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значенні також вживаємо воду на освячення домів як знак Хршцення дому
й господарки в простий не в сакраментальний спосіб. Освячувати доми й
господарки священою водою це, в якийсь спосіб, поширювати Хршцення
членів родини на всі її посілості, щоб все належало до Христа.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Тоді прибув Ісус із Галилеї на
Йордан до Йоана, щоб христитися
від нього; але Иоан спротивлявся
йому, кажучи: “Мені самому треба
христитися в тебе, а ти приходиш
до мене?” Ісус у відповідь сказав до
нього: “Залиши це тепер, так бо
личить
нам
здійснити
всяку
правду.” І тоді він залишив його. А
охристившись, Ісус зараз же
вийшов з води. І ось розкрилось
йому небо, і він побачив Духа
Божого, який спускався, мов голуб,
і зійшов на нього. І голос пролунав
з неба: “Це Син мій любий, що його
я вподобав” .

Послання Св. Ап. Павла До Тита: 2,11 -14; 3 , 4 - 7
Бож а благодать з'явилася спасенна всім людям і навчає нас, щоб ми,
зрікшися нечестя та грішних бажань цього світу, жили тверезо, праведно і
благочестиво в ниніш ньом у віці, чекаючи блаженної надії і славного
з'явлення великого Бога і Спаса нашого Ісуса Христа, який віддав себе
самого, щоб викупити нас від усякого беззаконня та щоб очистити собі
народ, що був би його власний, ревний до добрих діл.Та коли з'явилась
доброта й любов до людей Спаса нашого Бога, він спас нас не ради діл
справедливосте, які ми були зробили, але з свого милосердя, купіллю
відродження і відновленням Святого Духа, якого вилив на нас щедро через
Ісуса Христа, нашого Спаса, щоб ми, оправдані його благодаттю, стали
згідно з надією спадкоємцями життя вічного.
Хршценням, після тридцять літ скритого життя, Ісус офіційно
розпочинає свою прилюдну місійну діяльність. В нашому обряді Хршцення
Ісуса лучиться з подією Об’явлення Пресвятої Трійці, яке сталося якраз в
хвилині Хршцення. В латинському обряді святкується Трьох Царів, де царі
зі сходу мали би представляти всі народи для яких Пресвята Трійця об’
явилася. В цій рефлекції звернімо угагу на те, яке значення має Христове
Хршцення, що його святкує Церква в нашому обряді.
Від Хршцення і потвердження з неба, що Ісус є Син Божий,
починається Його прилюдна місійна праця, яка розгортається зараз після
сорокденного посту в пустині. Також і для християнина, Хршцення це
початок його місії - жити Євангелією і нести Євангелію світові. Хршцення,
це вдягнення людини в Христа, як про це каже Св. Павло, що хто
охристився, вдягнувся в Христа.
Хршцення Ісуса від Івана в Йордані це подія яка вказує на глибоку
солідарність Бога з людьми, який посилає Єдинородного свого Сина
рятувати людей загрузлих в гріхах. Ісус, як Агнець Б ож ий без плями гріха,
прийшов зільнити людство від гріха, Він уподібнюється до грішних людей,
приймає Хршцення як грішник, взяв на себе гріхи цілого людства. Пресвята
Трійця об’являється якраз в хвилі Хршцення, щоб показати людям велику
любов до людства й вагу місії Ісуса, якого треба слухати.
Бачимо тут глибоку солідарність Бога з людьми, який в особі Другої
Бож ої Особи бере на себе всі наслідки гріха почавши від Хришення, яке
означало покаяння, перейшовши через всі етапи людського життя з його
потребами й немочами аж до смерте, болючого наслідка гріха.
Цей акт Ісуса нас спонукує до сильної вдячносте й любови до Бога і до
солідарносте з іншими в їхніх немочах, на подобу Ісуса. Св. Павло пише, що
наша любов повинна бути як любов Ісуса до людства: довготерпелива,
покірна, має радіти з добра, надіятися, бути вибачливими, коротко, має бути
готова на жертву. Старозавітне Хршцення, яке прийняв Ісус, було лише
символом покаяння, а новозавітне Хршцення в дійсності прощає гріхи й
робить людину улюбленою дитиною Бога, на подобу Ісуса.
Багато святих отців зазначують, що коли Ісус увійшов у воду, освятив
й зробив її знаком очищення в Хршценні в ім’я Пресвятої Трійці. В тому

No rito Oriental, neste dia, festeja-se o Batismo de Jesus Cristo no rio Jordão
e a Revelação da Santíssima Trindade quando do céu ouviram-se as palavras:
“Este é o meu Filho amado, obedecei-o” . No rito Latino celebra-se a visita dos
Três Reis a Jesus como sinal de que a revelação da Santíssima Trindade é
direcionada a todas as nações.
A partir do Batismo de Jesus por João no rio Jordão, Jesus começa a sua vida
pública depois de trinta anos de vida privada na família e entre o povo. A vida
publica apostólica vem logo depois do Batismo e da permanência durante
quarenta dias no deserto. Como consequência do Batismo de Jesus, também o de
cada cristão é o início da vida em Cristo e a missão de ir anunciar o Evangelho
ao mundo.
O Batismo de Jesus, por João, no rio Jordão, é um evento que nos mostra
com intensidade como o Salvador quis solidarizar-se com o gênero humano,
imerso no pecado. João chamava à penitência e administrava o batismo de
conversão. Jesus, o Cordeiro sem mancha, que veio tirar o pecado do mundo,
submete-se ao batismo de João, destinado aos pecadores. Naquele momento
acontece a Epifania, quando a Trindade se manifesta e aparece claramente a
missão do Filho que deve ser escutado.
Podemos contemplar, pois, no episódio do Batismo do Senhor, aquela
condescendência divina que faz com que Deus assuma todo o que é próprio da
nossa frágil condição humana. Jesus não teve pecado, mas, num gesto de
solidariedade para com toda a humanidade, assumiu o que decorre do nosso
pecado, desde a natureza humana enfraquecida e experimentar todas as
consequências do pecado na vida simples e privada durante algum tempo até o
Batismo dos pecadores e finalmente a morte ignominiosa da cruz.
A condescendência divina, manifestada de forma tão clara, as atitudes e as
palavras de Jesus, nos estimulam a amar com todas as nossas forças a Deus que
tanto nos ama e a nos tomar mais compassivos e condescendentes para com
todos aqueles que, de uma ou de outra maneira, sofrem e precisam de nossa
solidariedade. A contemplação da caridade divina deve encher nosso coração de
caridade. São Paulo ensinou-nos, entre outras coisas, que a caridade é prestativa,
não é orgulhosa, alegra-se com o bem, tudo crê, tudo espera, tudo desculpa, para
a prática do que se exige sacrifício.
O Batismo que nós recebemos, foi o Batismo instituído por Jesus, o Batismo
da Nova Aliança. O batismo de João do antigo testamento era apenas um sinal de
conversão. O Batismo que Jesus confiou à Sua Igreja é um sinal eficaz, pois não
só significa, mas realiza a libertação e a renovação de nosso ser, tomando-nos
filhos de Deus à semelhança do Seu único Filho.
Os Padres da Igreja chegaram a dizer que Jesus desceu às águas justamente
para santificá-las e transmitir-lhes aquele poder de purificação e renovação, que
é exercido toda vez que a Igreja batiza em nome do Pai e do Filho e do Espírito
Santo. E num sentido mais amplo, a água tomou-se um sinal de purificação e de
entrega a Jesus não apenas da pessoa humana, mas de todo o que a ela pertence,
a propriedade, a lavoura objetos, animais instrumentos, etc. É neste sentido que
pratica-se o costume de aspergir água benta nas casas e em todo o que a família
possui para, num certo sentido, entregar a Cristo não apenas a nossa pessoa, mas
tudo o que temos e usamos na nosso dia a dia.
Ao celebrarmos a Festa do Batismo do Senhor Jesus, temos diante de nós
uma ocasião propícia para renovar nossas promessas batismais. Viver
intensamente os compromissos de nosso batismo é o grande convite que Deus
faz a cada um de nós. A graça divina jamais falta àquele que, com sinceridade de
coração, procura viver segundo o homem novo, nascido da água e do Espírito.
Os inúmeros santos e santas canonizados pela Igreja são um eloquente
testemunho de que a força do Batismo pode fazer maravilhas na pessoa e na
sociedade que ajudaram a transformar segundo o desígnio de Deus.
Que a graça do Batismo nos tome, na Igreja e através da Igreja, o Corpo
místico do Senhor, verdadeiros discípulos-missionários de Jesus! O Batismo
liga-nos também à Igreja, à qual Cristo uniu-se de maneira irrevogável. Não
podemos querer Cristo sem Sua Igreja. O Cristo total é a Cabeça e o Corpo.
Contemplando, assim, o Mistério de Cristo, que resplandece na face da Igreja e
vivendo a graça do nosso Batismo, anunciemos com humildade e caridade a fé
que nos salva e enche de alegria a nossa vida!
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Р ізн ор одн ість дум ок і п ереконань
Від давних давен нас дивує справа різнородности думок людей. Тяжко а
то й неможливо знайти кількох, що однаково думають і в усьому
зроджуються в своїх думках. Франзузький філісоф Рене Декарт дає свою
думку про цю справу: “Різнородність думок і опіній не походить з того, що
одні розумніші а інші менше розумні й тому думки не згоджуються, але
причина того це, що кожна людина провадить свої думки інакшою дорогою і
тому, не всі добачають у справах те саме.” Кожна людина йде своїми
дорогами й її розум не в однаковій мірі і не в однаковий спосіб бачить справи.
Це щось подібне як багатьом або й всім йти тою самою дорогою, неможливо,
щоб двох або багатьох в одному часі ступали точно на те саме місце і
залишали по собі такі самі сліди. Коли стрічаємося з різнородними опініями
відмінними від наших, треба нам розуміти, що у світі все відрізняється одне
від другого. Відрізняються також і думки про одну й ту саму справу.
Будьяка студія про будьяку справу показує це. Згаданий Рене Декарт,
студіюючи цю справу, каже, що різнородність думок основується на
різнородності людей, де не знайдеться двох однаковісіньких, кожна людина
як є інакша ві іншої, так і думає інакше, таких самих переконань між людьми
не знайти. Коли це зрозуміємо не буде нас дивувати, що з нами інші не
годяться і тому й будемо більше вирозумілі супроти них. Тому кажеться, що
пізнання будується виміною думок, суперечками, дикусіями, в яких не
йдеться, щоб одні інших переконували й натягали на свій лад, але щоб
висловити свій погляд не з тим наміром, щоб його уважати як одинокий
правильний. Наш погляд може бути правий і іншого також, тільки кожний
дивиться на справу з іншої точки погляду. Практично неможливо, щоб
розумна людина яка пізнала, що її опінія фальшива і її боронила через
гордість або з якоїсь іншої самолюбної рації. Коли будь хто боронить свій
погляд, він переконаний, що він правий, хоч нам може виглядати противно.
Найкращий вислід нашої дискусії з іншими які мають відмінні опінії від
наших це тоді коли зрозуміємо і дамо признання, що в багатьох головах
багато правильних думок про ту саму справу й всі вони слушні й гідні
пошани, хоч нам не подобаються. В справі дискусії про різні опінії, не
годиться дивитися що нам подобається а що не подобається, але треба
дивитися зі зрозумінням і коли ми переконані, що наша думка правдива і не
годиться з думкою іншого, не треба нам її відректися а прийняти як правду,
бо на ту саму справу можна дивитися з рінзих сторін і кожний з наших
співрозмовників має за собою якусь правду, хоч нам часто й тяжко це
зрозуміти.
Нещодавно мали ми вибори й кожний кандидат мав свої думки й опінії,
які не годилися з думками інших кандидатів. Тяжко зрозуміти того способу
як нині ведеться політика, де критикою зневагами одні одних хочеться
здобути собі прихильників. Кандидат нічого не втратив би коли би ясно
сказав, що й противник має за собою правду і тому нехай виборці
послухають одного й другого й рішають те, що їм більше подобається. Хто
сказав колись, що всі мусять годитися з нашою опінією і йти тою самою
дорогою, що йдемо ми? Всі мають такі самі права й тим, що не годяться з
нами треба признати рацію і дозволити її йти за власним переконанням.
Підіть у ліс і знайдіть два такі самі листочи дерев. Може вдасться, але
найбільше правдоподібно, що не знайдете. Підіть у ківтник і знайдіть дві такі
самі квітки, Не знайдете. Також і між людьми не знайдете однодумносте, а
знайдете різнородність думок, слів і переконань.
Дорогий читачу, дискутувати, діялогувати з ін ти м и це гарна річ, де
кожний має і вилсовлює свою думку. Недобре воно в дискусіях ХОТІТИ думки
всіх узгіднити зі совїми.
Тому, для кращого пізнання справи доходиться через діалог і виміну
думок. В тому треба толерантносте супроти тих, які мають відмінні опінії від
наших. Коли ж хтось неуступчиво боронить свої ідеї і свої особисті
переконання і думки а не дозволяє, щоб інший чи інші висловили свою думку,
він вже тим самим, через свою суб’єктивність відхиляється від правди. У
ріднородності думок треба бути послідовними і не мати переконання, що
тільки в нас є здібність пізнати правду. Фальшиво думати, що правда тілььки
в тому, що нам подобається і йде за нашими переконаннями, а думка іншого
противна нашій це неправда. В усяких дослідженнях справ є багато більше
різнородности думок, як однозгідність. Тому, наприклад, в судівських
справах звичайно не рішаються справи тільки згідно з опінією одного, але є
колегіяльність, де кожний має і висловлює свою думку і так через діалог
доходиться до остаточного рішення справи, яке буде вислідом опінії
більшості. І тут не можемо забувати, що відміність думок це не щось
негативне, але противно, це корисне а то й конечне для кращого пізнання
правди.
Розумна людина завсіди буде готова до висловлювання своїх думок так
само як і до сприйняття думок інших. Тому, що правда має багато сторін,
різні особи мають право дивитися на неї зі свого погляду.
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Q frn a[іаІаиЧа am iga(Ш ш ЧеЦеШ
Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

A criança é diferente e até seus erros são cativantes
Todos dias nos encontramos com crianças, na rua, em casa, no mercado, na
escola. Elas sempre nos cativam até com suas peraltices. Você certamente já viu
e gostou e até riu, mas talvez nunca refletiu sobre a vida e as bonitas travessuras
no comportamento de um menino. Vejamos um exemplo do dia a dia de um
menino numa família.
Todo menino tem o mesmo desejo: aproveitar o máximo do tempo para
brincar. E passa o dia divertindo-se. De noite, quando o mandam ir dormir, ele
protesta porque ainda não brincou o suficiente. O dia dele é um a aventura depois
da outra. Ele tem um pouco da onipresença de Deus, entra por tudo,
especialmente onde estorva aos adultos nos seus trabalhos, anda, se arrasta, pula,
é cavaleiro, dirige carros imaginários, viaja de avião, até faz um avião buzinar e
ir de ré... O pai e a mãe vivem chamando sua atenção, meninas fogem dele,
irmãos mais velhos suportam suas peraltices e os anjos da guarda o protegem.
Talvez até Deus ri dos homens que acham o menino é infantil e longe de ter a
seriedade deles.
No seu rosto lambuzado aparece um a beleza cativante que obriga a amá-lo.
Gostam de examinar o seu dedinho machucado, assoprar e dizer que já sarou.
Ele assume o retrato da sabedoria dos filósofos com seu cabelo desgrenhado.
Acha um a grande façanha prender nas mãos um besouro com que causa risos e
repulsas fingidas dos adultos.
É difícil compreender um menino: tem um apetite para tudo o que é doce,
come mais que os adultos, mas continua pequeno, nunca se cansa, grita sem
medida, mas nunca se queixa de dor da garganta, corre, gira, cambalhota,
movimenta-se o dia todo, mas nunca se queixa de estar cansado...
Gosta e admira tudo o que encontra: pássaros, sapos, borboletas, besouros,
doces, brinca, canta briga com as irmãzinhas, bate mas não machuca, mexe com
o gato, corre atrás das galinhas, abre a boca do cachorro...Tenta vestir a calça do
pai e calçar suas botas, mas não consegue, mas fica orgulhoso quando consegue
enfiar a cabecinha no seu chapeuzão...
Geralmente não gosta de ir à escola, nem de meninas, briga com todas,
despreza os adultos, foge e chora quando querem cortar seu cabelo ou quando o
querem levar ao médico.
Ninguém dos adultos consegue usar com tanta eficiência os bolsos onde
acha espaço para colocar ali tantas coisas: metade de um a maçã, canivete, um
rolo de barbante, lenço lambuzado, boné, monte de pedrinhas, papéis, anzol,
pregos e até, de vez em quando, uma joaninha viva. E de tudo isso ele precisa.
Coitada da mãe quando vai esvaziar os bolsos para lavar aquela calça.
Com tudo isso ele nos cativa. Você pode manda-lo sair da tua presença, mas
nunca vai conseguir afastá-lo do teu coração, pode manda-lo sair fora da casa
para brincar quando você quer silêncio, mas nunca consegue expulsá-lo da tua
alma. Você grita com ele, mas ao mesmo tempo o ama e tem medo para ele não
chorar, depois de quebrar um vaso de flores, você tenta bater nele, mas o tapa sai
tão leve que nem mataria um mosquito.
Todos em casa o amam e suportam, ficam tristes e se preocupam quando
fica doente, ou machuca o pé. Com sua inocência e vivacidade e com
traquinagens e espontaneidade, com aquele olhar inocente cativa a todos.
Será por causa de um a dessas inocentes peraltices que Jesus gostava tanto
de crianças e as queria correndo e traquinando quando pregava a Palavra de
Deus?
Todos nós somos crianças diante de Deus. Mas com o nosso orgulho e
pretensa sabedoria estragamos tudo de bom e de belo com que a natureza nos
presenteou. Oxalá não houvesse nos nossos corações de adultos o orgulho e sim
se conservássemos sempre a simplicidade de crianças sem se ofender sem
motivo, sem fingir que somos importantes! Como seria belo se tivéssemos
sempre coragem de pedir perdão das nossas faltas e dizer para Deus com toda
sinceridade: Livrai-nos de todo o mal! Dá-nos a graça de permanecermos sempre
humildes como crianças sem pretender considerar-se grandes demais.
“Em verdade vos digo que se não permanecerdes como crianças, não
entrareis no reino de Deus” . São palavras de divina sabedoria de Jesus.
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У країнська Греко-К атолицька Ц ерква
«ЗАЛИШИТЬСЯ ВАМ ОДНЕ - ТЕ, ЩО ВИ ДАЛИ ВБОГОМУ!»
Послання Синоду Єпископів
Української Греко-Католицької Церкви 2020 року
до духовенства, монашества і мирян

Всесвітліші та всечесніші отці!
Преподобні брати і сестри в монашестві!
Дорогі браття і сестри в Христі!
І. «Бідних матимете з собою повсякчас» (Ів. 12,8): лики і
виміри убозтва навколо нас
1. Цим посланням Синоду Єпископів УГКЦ ми, ваші пастирі, прагнемо
спільно з вами скерувати наш погляд до стражденної вбогої людини,
мовчазний крик якої часто не досягає вух і сердець наших сучасників.
Проте вбогі мають особливе місце в серці люблячого Бога, Отця
Небесного, який бідного рятує і підносить, засмученим дає зазнати щастя
(пор. Пс. 5, 11. 15), а нас взиває устами свого пророка Ісаї «кайдани
несправедливости розбити, пута кормиги розв'язати, пригноблених на волю
відпустити, кожне ярмо зламати, з голодним своїм хлібом поділитись,
увести до хати бідних, безпритульних, побачивши голого, вдягнути його, від
брата свого не ховатись» (Іс. 58,6-7).
Щоб не відвертати своїх сердець від брата і сестри, які страждають
поруч із нами, хочемо, наслідуючи милосердного самарянина, зупинитися
перед людською недолею і похилитися над нею в жесті милосердної і
співчутливої любові, яку Господь вливає своїм Духом у наші душі (пор.
Рим. 5 ,5 ).
2. Святіший Отець Франциск, започатковуючи наприкінці Ювілейного
року Божого милосердя (2015-2016) щорічний Всесвітній день убогих,
звертав увагу на численні прояви, або «лики», убогості, присутні в
сучасному світі, - відкритий список болю і страждання, який від віків і до
сьогодні поповнюється специфічним і болісним досвідом кожного народу,
кожної родини і кожної людини і в якому розпізнаємо і дописуємо чимало
власних нужд і болів:
- убогість тих, хто зазнає страждання, - фізичного, морального чи
психічного;
- убогість маргіналізованих, самотніх, відкинених та ігнорованих
суспільством;
- убогість жертв зловживання владою і впливовістю;
- убогість тих, кого визискують задля наживи, топчуть спотвореною
логікою влади і грошей;
- убогість приречених на заслання, переслідування і тортури та
ув’язнених;
- убогість жертв війни, конфліктів, тероризму;
- убогість позбавлених свободи, прав і гідності;
- убогість безграмотності та неосвіченості, яка тримає в темряві
мільйони молодих умів і душ;
- убогість інтелекту і культури, що пропонує низькопробний сурогат,
замість підносити людину на висоти духу;
- убогість духу, закритого до Бож ої дійсності, позбавленого світла віри
і знання Христа-Спасителя;
моральна вбогість занурених
у
гріхах
і поневолених
невпорядкованими жаданнями;
- убогість безробітних, позбавлених медичної та базової соціальної
опіки;
- убогість біженців, мігрантів, заробітчан, безхатченків та ін.
«Який ж е довгий і далеко не завершений список довелося нам укласти,
споглядаючи убогість - плід соціальної несправедливості, моральної
нужденності, захланності небагатьох і загально поширеного збайдужіння!»
- підсумовує Папа свій погляд на убогість у світі і одночасно запрошує всіх
нас розпізнавати в ликах убогих цього світу присутнього Христа, щоб
похилитися над ними і простягнути їм руку співчуття і допомоги, щоб
вилити на рани людства олію розради і милосердної любові.

Буде продовження на настуному числи
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ

БРАК ЦІНЕННЯ БОЖОГО ПРОВИДІННЯ
Господь Бог, коли створив світ, надав природним законам силу до їх
самоуправління. Премудрість Божа поділила ті закони на різні переходові циклі,
до яких входять схід і захід сонця, день і ніч, зима, весна й літо. Усі ті природні
циклі відбуваються точно за вимогами природніх законів, якими руководяться усі
небесні матеріяльні тіла, тобто, земля, місяць, усі планети й зорі. Ті природні
закони є незмінні. Боже Провидіння дбає і опікується усіма існуючими
створіннями на землі, і за найменшого гробачка на дні моря. Дбає і постачає все
потрібне і для людства.
Щоденно посилає сонце, щоб світило й огрівало усі живі створіння, як
рослини, звірята й людей до підтримки життя на землі. Зимою скорочені дні на
відпочинок самої природи, а весною побільшує дні й пробуджує цілу природу до
повного оновлення.
День денно кормить усі земські єства щоб жили прославляли Творця. Скільки
всього Боже Провидіння постачає різного добра, однак, не усі признають це
через особисту чи спільну гордість і приписують це здобуткам і власним
зусиллям, і навіть підтримку світу та переконані, що вони утримують світ своєю
працею і управлінням, щоб на світі не було голоду й кажуть: “Ми будуємо
величаві машини й ними покращуємо життя на землі. Усі здобутки на різних
ділянках людського життя залежать тільки від людського розуму”. Такими
засадами керуються і пропагують мудрагелі цього світу.
Зустрічаємо християн, які признають Боже Провидіння в своїх молитвах, все
не вповні. Нераз переживаючи малі недоліки в своєму житті, люблять нарікати,
що Бог не опікується або несправедливо поводиться з ними.
Світова гордість не одних християн спонукує до особистої хвальби й
приписують собі винаходи різного роду машин й світовий поступ.
Не одні засвічують свічки для святих, замовляють Служби Божі, але поза
Церквою обкрадають і дурять інших. Неділями йдуть на поле працювати й не
довіряють на Божу поміч.
Існують християни, що читають Біблію, моляться, і взивають до Бога, щоб
щоденно побільшав їхню віру, але їхня віра поверховна й вони вдаються до різних
забобонів.
Один юнак скаржився, що Бог давав різні помочі іншим а йому ні, тому не мав
можності почати своє життя. Переходив в той час біля нього один старушок, і
почув його нарікання. Старушок ставить йому питання: Чи Бог не обдарив тебе
здоров’ям, щоб ти працював й дороблявся!. Чи ти би дав відтяти одну руку за 10
тисяч реалів? Або вирвати одне око за одного мільйона реалів? Думаю, що ні! За
твій язик і твої ноги також можна дорого заплатити! На усі ті запитання старушка,
молодець відповідає, що бажає залишитися з усіма членами і здоровим.
Коли Бог нас обдарив здоров’ям і усіма членами, то чому нарікати, як той
молодець? Бог дав усі ті члени, як знаряддя, щоб ними працювати й дороблятися.
У давнині людська гордість будувала Вавилонську Вежу, щоб добитися до
неба, сьогодні людська гордість звертає увагу на особисті винаходи й різні
відкриття, через них осуваючи Бога. Нерозумні й невдячні мудрагелі забувають,
що Бог є творець їхнього розуму й серця. Розумом, щоб відкривали таїнства
природи й розбудовували світ. Серцем, щоб продовжувало їхнє життя. Але їхня
гордість того не признає.
Жив в одній місцевості один бідолаха, що нічого не мав, ані нічого не робив.
Довідався, що не дуже далеко під горою де він жив були двері і дзвінок. Він щодня
приходив туди й діставав одяг і їду. Ті двері завжди були замкнені й ніхто не виходив
тільки зверху дверей було віконце котрим спускали їду й усе потрібне до життя.
Одного разу приступив один чоловік і запитав з чого він живе, той бідолаха
відповів, що з його власної праці. Якщо б щодня я не пішов до дверей і не
подзвонив помер би з голоду під самими дверми. Усміхнувся той чоловік і сказав.
Ти не знаєш, що поза тими дверми живе Мати Цариця, котра молиться і працює
день і ніч для бідних, котрі йдуть просити в неї помочі.
Сини цього світу часто забувають, що живуть на запозиченій землі Божій, а
Мати Земля працює день і ніч за закритими дверми Божого Провидіння, що
безконечна любов Божа за посередництвом землі, сонця, дощу відчиняє двері
запасів на підтримку земського життя.
Ми ніколи не спроможні бачити Божої руки, але бачимо її помочі, які
доходять до нас. Нераз ми того несвідомі й не приходить на думку звідкіля це все
маємо й посідаємо.
Варта собі пригадати про Пророка Іллю, коли він прибув до вдови зі Сарепти
й просив шматок хліба. Вона каже: Нема в мене нічого печеного, тільки пригорша
муки в посуді та трошки олії у глечику. Оце назбираю трохи дров, повернувшись,
приготую, що маю, собі та синові, з’їмо й помремо”. Ілля ж їй: «Не журись, іди й
зроби, як сказала. Так бо говорить Бог Ізраїля: Посуд з мукою не випорожниться,
глечик з олією не опустіє аж до того дня, коли Господь зішле дощ на землю. їла
вона, він і її син їли довго. Посуд з мукою не випорожнювався, глечик з олією не
вичерпувався, за словом, що Господь сказав через Іллю ( І Царів, 11-16).
Варта, щоб кожний християнин щоденно застановився над усіма благами, які
Господь посилає, як корм, одяг, здоров’я і все конечне до підтримки життя.
За все це залишається усім нам щоденно заносити до Бога Всевишнього нашу
щиру й сердечну подяку, бо стільки добра одержуємо від нашого Небесного Батька.
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Bolüna da Embaixada da Шгапіа
no Brasil
Embaixador Rostyslav Tronenko
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CANTINHO DA REPRESENTAÇÃO CENTRAL
UCRANIANO-BRASILEIRA

e---------- —

Feliz Natal e o ano de 2021 com saúde e paz
Dia da Unificação da Ucrânia
No dia 22 de Janeiro de 1919, foi aprovado o Ato de Unificação da Repúbli
ca Popular da Ucrânia e República Popular da Ucrânia Ocidental. Esta data ficou
para sempre inscrita na história do Estado Ucraniano como uma festa nacional o Dia da Unificação.
O Decreto do Governo da República Popular da Ucrânia dizia:
"...tornaram-se realidade os sonhos pelos quais, desde os tempos remotos,
viviam e morriam os melhores filhos do país. Daqui em diante existe a Repú
blica Popular da Ucrânia, unida e independente”.
O Ato estava profundamente determinado historicamente e se tomou uma
poderosa expressão da vontade para a consolidação étnica e territorial da Ucrâ
nia, a evidência da sua identidade nacional, formação de uma nação política.
Mas, naquelas difíceis condições históricas, a Ucrânia ficou na interseção
dos interesses geopolíticos de países vizinhos e não conseguiu preservar sua
soberania e independência, do que fez a unificação das terras ucranianas voltar a
ser um sonho etemo do povo ucraniano.
Os acontecimentos do janeiro de 1919 são uma página heróica da história da
Ucrânia, um patrimônio inestimável do acervo espiritual do povo ucraniano e
são a base para o renascimento da Ucrânia independente, unida e democrática,
bem como para fortalecimento da ideia nacional.
A Ucrânia moderna é o lar onde convivem pacificamente os povos autócto
nes e as minorias étnicas. Preservar os valores humanas e conviver pacificamen
te não é apenas um imperativo do tempo, mas também uma garantia da existên
cia do Estado soberano e unido.
A celebração do Dia da Unificação da Ucrânia também é um dever moral preservar a memória de inumeráveis heróis, que lutaram e continuam lutando em
prol da independência do país, sua unificação e soberania. Este evento histórico
serviu como base para o renascimento da Ucrânia independente, unida e demo
crática, bem como para fortalecimento da ideia nacional.
Nesse dia também homenageamos a memória das pessoas que perderam as
suas vidas pela Ucrânia independente e soberana durante a Revolução de Digni
dade, no dia 22 de janeiro de 2014. Entre os nossos heróis erguem-se o ucraniano
Yuriy Verbytskyi, Serhiy Nigoyan - ucraniano da origem armênia, e bielorrusso
Mykhailo Zhyznevskyi, que com o seu exemplo inspiram o Exército e o povo
ucraniano resistir à agressão russa.
O Ato de Unificação inspira o povo ucraniano para continuar a luta pela
soberania do seu Estado contra a agressão externa.
Glória a Ucrânia! Glória aos Heróis!

Todos desejamos um Feliz Natal e que 2021 seja com saúde e paz para toda a
humanidade.
Não imaginávamos, entretanto, que o nosso Natal tão rico em tradições e celebra
ções coletivas e familiares também sofresse restrições nesse dezembro em virtude do
recrudescimento da pandemia do Covid-19. Mas essa é a realidade e, em nosso
distanciamento que se impõe como necessidade de sobrevivência, um pouco recolhi
dos, poderemos através da reflexão, da meditação, e do preparo espiritual tirar o
melhor para nós, para nossas famílias e para a humanidade. É na adversidade que se
foijam os mais nobres caráteres e se descobrem nossas formas de relacionamento e
progresso humano. Há que se tirar dos entraves da vida as chaves para o futuro de paz
e prosperidade.
Neste final de ano a comunidade ucraniana no Brasil não deixou de estar em
movimento. A Representação Central tem participado das reuniões virtuais interna
cionais do Congresso Mundial dos Ucranianos e está em contato permanente com os
irmãos ucranianos da América Latina, em particular com a mais numerosa da Argenti
na. Também tem mantido contato permanente com universidades e instituições na
Ucrânia, tendo participado de aulas na Universidade Nacional do Oeste da Ucrânia
em Temopil de curso de diplomacia. Em novembro o Grupo Folclórico Barvinok da
Sociedade Ucraniana do Brasil realizou um concerto de alta expressão em Memória
das Vitimas do Holodomor e a Associação Ivan Franko realizou uma palestra virtual
sobre a dia da memória do Holodomor que é o quarto sábado do mês de novembro. A
Representação Central dá inicio ao processo da edição de um livro sobre o Holodo
mor de Volodymyr Serhiitchuk da Universidade Taras Chevtchenko através de proje
to aprovado pela Secretaria de Cultura do Estado do Paraná. Em 10 de Dezembro a
Representação Central Ucraniano Brasileira em parceria com a Universidade do
Centro Oeste - UNICENTRO, Núcleo de Estudos Eslavos - NEES, realizou evento
comemorativo do centenário de nascimento da grande escritora brasileira Clarice
Lispector, da etnia judaica, nascida na Ucrânia em Tchetchelnik em 10/10/1920. E em
19 de dezembro a Associação Vesna de Roncador realizou о XXVII Festival Nacional
de Danças Ucranianas. É a primeira vez que se realiza esse evento dessa forma. Para
o próximo ano о XXVIII está previsto para os dias 13/15 de novembro em Curitiba,
organizado pelo Clube Poltava, e tudo está sendo organizado já para a forma presen
cial. Assim como também no final do ano poderemos retomar a organização dos
Workshops de dança que tem colaborado em melhorar a performance de nossos
grupos desde o primeiro que teve lugar em Prudentópolis com a assessoria do Virsky,
com financiamento da UNICENTRO em parceria da RCUB e a AJUB quando Felipe
Oresten era seu presidente, e com os seguintes organizados pelo Barvinok e Poltava.
Ao mesmo tempo as comunidades organizadas em comissões nas igrejas vêm reali
zando seus almoços e jantares em forma de Drivethru e muitas das missas e atividades
tem lugar na forma de transmissão online e presencial respeitando as normas sanitá
rias. Os cursos de cultura e língua ucraniana online em parceria entre a UNICENTRO-NEES e RCUB com a participação de Edina Smaha, Andreiv Choma, Vilson
Kotviski e Guto Pasko tiveram uma participação surpreendente. Na sequencia outros
cursos seguiram o mesmo modelo. Em particular o curso de língua ucraniana online
teve inicio com um numero de participantes muito grande. No próximo ano novas
turmas serão abertas.
Nessa linha, a Representação Central Ucraniano Brasileira vem programando
para as diferentes regiões e sob diferentes formas as comemorações em 2021 dos 130
anos da Imigração Ucraniana para o Brasil. No Estado do Paraná vem conversando
com várias Secretarias de Estado e instituições. Em particular está pronto o projeto do
curso pelo sistema de Ensino da Distancia pela UNICENTRO para a formação de
professores de Ucraniano e Português assim como está programada a edição de vários
livros sobre a história e a cultura ucraniana e a subsequente organização de seminá
rios sobre o tema. Uma viagem coletiva para a Ucrânia entre os dias 11 e 26 de agosto
em conjunto com a Dnipro Gold nas cidades de Kyiv, Lviv e Temopil com uma
chegada nas montanhas dos Cárpatos está prevista e será possível, pois, a vacinação
já está sendo anunciada para começar no primeiro trimestre do próximo ano. A
programação completa será finalizada em janeiro em reunião virtual da Representa
ção Central.
Enquanto nós comemoramos 130 anos da imigração ucraniana para o Brasil a
Ucrânia celebra 30 anos da renovação de sua Independência. Por isso vamos aliar as
nossas comemorações com a luta pela plena soberania sobre o seu território, a recupe
ração da soberania sobre a Criméia. No dia 7 de dezembro a Assembléia Geral das
Nações Unidas adotou uma resolução pedindo à Rússia que acabe o mais rápido
possível com sua "ocupação temporária" da Crimeia, a península ucraniana anexada
em 2014 por Moscou. A resolução - que trata da militarização da Crimeia, Sebastopol
e partes do Mar do Norte e do Mar de Azov - foi adotada por 63 países, enquanto
outros 17 votaram contra e 62 se abstiveram (lamentavelmente o Brasil se absteve
mais uma vez).
Alguns relatos das atividades e dos planos se faz somente para mostrar que em
nosso distanciamento de final de ano com o recrudescimento da pandemia podemos
nos encher de esperanças e esperar pelos encontros coletivos com os abraços e apertos
de mãos aqui e na Ucrânia em 2021.
Веселого Різдва та щасливого Нового Року!
Vitorio Sorotiuk
Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira.
rcubras@gmail.com
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Сійся родися жито-пшениця, На щастя, на
здоров’я, на новий рік, щоб вам вродило
краще, як торік. Христос раждається!
Neste 2021, sem eie a felicidade, deseje saúde para que este novo
ano se torne melhor que o anterior! Cristo Nasceu!
O gesto de sem ear grãos de trigo é um antigo rito na noite de Natal
ou na noite do Ano Novo onde os cantores entram nas casas e os espa
lham pelo chão, desejando aos anfitriões votos de prosperidade, bên
çãos, esperança e alegria no Novo Ano e ao mesmo tempo declamam
versos e entoam canções natalinas, as kolhadas e ou as stchedrivkas.
Estes sem eadores são as personificações dos melhores sentimen
tos humanos para o próximo.
Antigam ente as pessoas diziam que quanto mais sem eadores apa
recessem, mais abundante seria a colheita.
Para muitas crianças este dia é o mais esperado para sair e sem ear
nas casas oferecendo as melhores intenções. Antigam ente só os meni
nos sem eavam , acreditava-se que eles deveríam ser os primeiros a
entrar na casa o que seriam certas a felicidade, a paz e a riqueza nas
suas vidas, mas com o tempo esta brincadeira passou a ser feita
tam bém pelas meninas, pois as ofertas eram generosas com doces,
bolachas, presentinhos e m oedas que enchiam as bolsas (сумочка),
oferecidos como retribuição por seus esforços em escolher os mais viço
sos grãos para este rito.
O trigo é muito simbólico aos ucranianos, representado pela cor
am arela na bandeira nacional, remetendo sem pre à prosperidade, ao
alimento e a fertilidade das terras ucranianas.
Nestas datas festivas usam-no muito, como para fazer os Didux, o
feixe de trigo e outros ramos que ornamentam o ambiente na noite de
natal e que significa a proteção à família, boa colheita e abundância e que
lembra as contribuições dos avós mantendo a memória da família, assim
como o preparo da palha deste trigo que são espalhados sob a toalha na
m esa da ceia e pelo chão junto com os instrumentos de trabalho.
A Artesã Vanessa Jerba, explica que o trigo tam bém é importante
para o feitio das Mótankas, entre elas a Krupechnika (Крупечника) onde
em um saquinho, feito apenas com tecidos enrolados e am arrados, colo
cavam um punhado do melhor trigo e montavam a boneca protetora da
fartura e da prosperidade e o Bogach (Богач), um boneco masculino,
chamado de homem rico, feito da m esm a forma para proteger a prospe
ridade da família.
No passado, esses saquinhos eram preenchidos anualm ente com os
melhores grãos de cada colheita, desejando-se sem pre a fartura e pros
peridade para o próximo ano.
Vanessa Jerba nasceu em Ponta G rossa-PR e reside na cidade de
Cam po G rande-M S, trabalha com escrita de pêssankas e a confecção
de Mótankas. Desde a infância, a artesã ouvia as histórias de seus bisa
vós ucranianos que seu pai lhe contava. O am or pela sua ancestralidade
foi despertado por esses momentos compartilhados com ele e pela con
vivência com a bisavó m aterna de origem italiana. Foi na adolescência
que começou a pesquisar mais sobre o passado da sua fam ília e desco
briu a afinidade com a cultura ucraniana.
No intuito de conhecer mais a origem de seus bisavós e de se reconectar com sua ancestralidade eslava, começou a participar do grupo
folclórico ucraniano Zoriá, dedicando-se à dança, aos bordados e à escri
ta das pêssankas. Porém, em 2000, deixou o Paraná e manteve apenas
o hábito de bordar. O retorno às outras artes ucranianas se deu há apro
xim adam ente três anos quando sua filha estudou sobre os processos de
imigrações e sobre a comunidade ucraniana em Prudentópolis-PR.
Assim, a artesã ensinou-lhe a escrever as pêssankas, as quais foram
enviadas à sua escola para exemplificar o conteúdo estudado. A partir
desse momento, recebeu incentivos para que voltasse a escrevê-las.
Há pouco mais de um ano, pesquisando o artesanato ucraniano,
Vanessa conheceu as bonecas Mótankas e encantou-se com elas e
começou a confeccioná-las. Mergulhando em um resgate de suas
memórias afetivas, lembranças transformadas em sentimentos como
amor, felicidade e agradecimento aos seus antepassados. É com o espí
rito carregado desses bons sentimentos que suas Mótankas são confec
cionadas, compartilhando com outras pessoas o am or e o respeito pela
sua própria história e pela cultura ucraniana. A confecção das Mótankas
sem pre foi intimamente ligada aos mais sublimes sentimentos, já que
elas eram feitas há pelo menos 500 0 anos, pelas m ães e avós eslavas
para seus filhos e netos, com o objetivo de protegê-los dos mais diversos
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males com muitas particularidades como a ausência de face e de costu
ras feitas com agulhas em seus corpos, sendo feitas apenas com tecidos
naturais que são enrolados e am arrados e as mais comuns são as que
se relacionam com a maternidade, a saúde e a fartura.
Assim como esta admirável artesã, que deu a oportunidade de voltar
às origens, de estudar a riqueza da historia, façam os deste novo ano
que se inicia um impulso para alcançar grandes desafios, de oportunizar
retomadas de sonhos e enaltecer a gratidão a Deus pelo dom da vida!
Feliz 2021!
Por Julia Regina Bordun Bertoldi
Colaboradores:
Entrevistada Vanessa Jerba
Ir3 Maria Sm aha
Eugênio Nahirniak

CAIPIRA
No pé da serra tenho meu ranchinho de chão batido onde com minha família
Eu vivo.
O ranchinho é simples não tem tramela, tem um lugarzinho pra Ela, uma
grutinha singela pra Nossa Senhora Aparecida.
Sou caipira, viver aqui é uma beleza, tenho tudo que preciso e o resto vem
da natureza.
O galo canta anuncia um novo dia, começa a jornada na foice ou na enxada
na roça não tem parada.
Na roça trabalho sozinho pois a mulher e os filhinhos cuidam da criação e do
ranchinho.
Sou caipira, viver aqui é uma beleza, tenho tudo que preciso e o resto vem
da natureza.

Dizia Um Amigo Meu...
Dizia um amigo meu, não esquenta o impossível é apenas algo que ainda
não aconteceu.
Cabeça erguida pés no chão, não esquenta é do alto que vem a solução.
Dizia um amigo meu, não esquenta o impossível é apenas algo que ainda
não aconteceu.
Deixe a tristeza de lado você é especial, não interessa o que aconteça vai dar
tudo certo no final.
Não interessa o motivo nem o tamanho da dor, você veio a esse mundo, você
é fruto do amor.
Dizia um amigo meu, não esquenta o impossível é algo que ainda não acon
teceu.
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CDM UNIDRDES E IG R EJR S
UCRRNIRNRS EM FDC.D
Pe. Estefano Wonsik, OSBM

Nesta edição o Diácono David Tarás Kozyn, OSBM da Pro
víncia do Santíssimo Salvador na Ucrânia, faz uma explicação
sobre o que significa ser um religioso.
Що означає бути монахом?
«У житті, посвяченому Христові, вірні
під
натхненням
Святого
Духа
постановляють у досконаліший спосіб іти за
Христом, віддатися Богові, Якого вони
полюбили над усе і, прямуючи до досконалої
любові на службі Царства, самим ставати
його ознакою і проповідувати в Церкві славу
майбутнього віку» . Так читаємо в Катехизмі
Католицької Церкви, про осіб які вирішили
присвятити своє життя Богові, тобто стати
монахом чи монахинею.
Для людини XXI століття, монашество
виглядає дуже дивним,
а часом і
неприйнятним способом життя через
незнання того, як саме живуть богопосвячені
особи. Але коли познайомитись ближче із
чернецтвом, то звичайній людині стає легше зрозуміти чому саме на таку
життєву стежину стають ті особи яких називають монахами. Найперше
варто розвіяти той міф і стереотип, що «в монастир йдуть ті особи, які
розчаровані життям чи невдалим коханням» або ж ті «які тікають від
чогось чи є святенькими у житті». Насправді в монастир йдуть ті, грішники
які хочуть у досконаліший спосіб іти за Христом, щоб проповідувати в
Церкві славу майбутнього віку, бо саме Ісус вибрав дванадцять досконало
недосконалих учнів, щоб змінити світ.
Кожен з апостолів був грішним і недосконалим. Однією з моїх
улюблених історій про Петра є та, коли Ісус вперше зустрічає його та
творить чудо, Петро ловить забагато риби, що аж порвались сіті. Петро
впав тоді перед Ісусом і сказав: «Іди від мене, Господи, бо я грішна
людина» (Лк. 5:8). Хіба ми всі не грішні? Але ми також є всі різними та
унікальними, хоч є слабкими, однак Бог вибирає і зараз людей, щоб
змінювати світ так само, як тоді, коли Він вибрав апостолів.
Подумаймо про апостолів: вони були рибалками, збирачами податків,
вони не були зі знатних сімей, не вміли гарно висловлюватися, однак Ісус
вибрав цих чоловіків такими, якими вони були. Ці чоловіки самі по собі не
були значними, але через цих дванадцятьох чоловіків змінився весь світ.
Запрошуючи слідувати за Ним, Ісус пропонує своїм учням залишити
все: сім’ю, родину, працю, свої попередні заняття. Вони «...покинули
все...» (Мт. 19:27). Так само і монахи - це ті, які «вийшли зі світу» та
відповіли на заклик, Христа до кожного, хто хоче бути його послідовником:
зректися самого себе, взяти свій хрест і йти за Ним (пор. Мт. 19:21).
Власне тому люди приходять до монастиря як тепер в XXI столітті, так і у
всіх інших століттях через те, що мають внутрішнє прагнення, яке
називається покликанням іти за Христом. Доволі часто це навіть не є
бажанням, бо деколи людина не дуже хоче ба навіть ніколи не задумується
над тим, щоб поступити в монастир. Тому покликання є таким певним
відчуттям, яке уже в монастирі можна розвинути і ще глибше пізнати.
В кожної богопосвяченої особи своя історія і кожне покликання різне.
Але спільним є те, що Бог торкається серця людини, і від цього людина
починає відчувати певне прагнення за глибшим пізнанням духовного
життя, починає шукати і часто приходить в монастир, де його і знаходить.
Покликання як і кохання, не до кінця можна пояснити: як це сталося, за що
люблю, чому саме цю людину... але воно є, бо найперше це дія Ісуса, Він
вибирає та кличе того кого сам хоче.
Покликання монаха-василіянина «полягає в шуканні у всьому Божого
вподобання та в освячені шляхом досконалого наслідування прикладу
життя і вчення Господа нашого Ісуса Христа, практикуванням
євангельських рад послуху, чистоти й убожества... присвячуючись
осягненню досконалої любові на службу Царству Божому для розвитку
Церкви і спасіння світу» - говориться в Правилах ЧСВВ. Святий Василій
Великий говорить, що бути монахом означає жити у спільноті, і разом йти
до досконалості, бо мета такого життя - слава Божа. Саме у спільноті
людина приймає дари не так для себе, як для інших. Таким чином кожен
користується власним даром, уділяючи його іншим, та й збирає плоди з
чужих дарів, немовби зі своїх, цим самим ті, що спільно живуть,
гармонійно об’єднанні в любові Ісуса Христа як члени одного тіла .
Монахи складають три обіти - чистоти, послуху і убожества. Обіт
чистоти - це не просто не мати стосунків, але якраз це місце для
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подружньої любові у своєму серці залишати для Бога. Убожество - не є,
щоби мати, але щоби дати, віддати все Богові, покладатися не на речі, а на
Бога. Обіт послуху - віддати свою волю Богові, слухати настоятелів і
приписів Чернечих Правил, а слухати, щоб опанувати себе. Саме через ці
обіти людина пізнає та виконує Божу волю, змінюючи не тільки себе але і
світ, за прикладом учнів Ісуса.
Монастир відкриває великі можливості, тут проявляється потенціал,
але не для себе, а на суспільне благо. Праці в монастирях дуже багато і це
не втеча від світу. Це праця. Це не втеча від труднощів, але праця над ними.
Особливим завданням для монаха-василіянина є посвячувати себе
контемплятивному життю і служінню Церковного Правила, здійснювати
всесторонню душпастирську працю, захищати та укріплювати єдність між
християнами, бути «кваліфікованим» ченцем, на зразок святого Василія
Великого, святого Йосафата й інших василіанських мучеників,
ісповідників та праведників.
Монашество відіграє важливу роль у Церкві. Безперечно, що роль
мирян також дуже важлива, однак Церква, люди й світ очікують від
монашества того живого прикладу наслідування Христа та прикладу живої
віри. Тому саме воно є вирішальним чинником місії Церкви, бо виражає
найглибшу сутність християнського покликання і є спасенною спонукою
до ще більшої вірності Євангелії.
Сучасну людину не треба переконувати у важливості існування
монастирів. Завжди будуть люди, які не розумітимуть сенсу та важливості
монашества. Ісус, говорячи про скопців, що оскопили себе задля Царства
Небесного (Мт. 19:11-12), також був цілком свідомий того, що не всі
зрозуміють ці слова, а тільки ті, кому дано. І Він не намагався переконати
всіх у важливості такого вибору. Тому не потрібно комусь щось доказувати,
бо Бог кличе того, кого хоче і незалежно від того, чи це подобається комусь
із людей і чи вони це розуміють, чи ні.
Відповідаючи на питання: Що означає бути монахом? ствердно можна
відповісти, що це означає проповідувати Ісуса, вчитися в Нього та бути
Його учнем.

БУДДИЗМ СТАЄ ВСЕ БІЛЬШ
АНТИХРИСТИЯНСЬКИМ

У країнах Азії, де більшість становлять буддисти, посилюється
антихристиянський остракізм і все частіше доходить до відкритого
переслідування. Про це інформує міжнародна організація Open Doors, що
займається моніторингом ситуації християн по всьому світу. Йдеться про
те, що в таких країнах як Лаос, М ’янма і Шрі Ланка, християнам жити
щоразу важче.
Найпопулярнішим закидом є звинувачення християн в тому, що вони
ламають суспільну гармонію і нищать культуру цієї країни. В результаті, із
сіл, де проживають в більшості буддисти, виганяють цілі християнські
сім’ї, щоб вони не дратували їхніх божків. В країнах, де посилюється
буддистський націоналізм, християн вважають руйнівниками народної
ідентичності і культури.
Усе це серйозно відбивається на їхньому щоденному житті, їх
маргіналізують
та
виключають
із
місцевого
суспільства.
Дискримінаційний остракізм проявляється також в тому, що буддисти не
хочуть купувати в християн вугілля чи дров на розпал. «Якщо ми не
продамо цих продуктів, то не матимемо коштів, щоб купити рис і утримати
свої сім’ї», - розповів християнин з М ’янми. Він також пояснив, що в
особливо важкому становищі є особи, які навернулись з буддизму в
християнство. «Влада їх арештує і залякує, власні сім’ї їх виганяють,
втрачають усілякі людські контакти, а батьки відрікаються власних дітей,
котрі навернулись в християнство», - додав він.
Однак, попри усі ці труднощі, Церква в Лаосі, М ’янмі, Бутані та Шрі
Ланці живе і зростає, несучи євангельське послання в буддистському світі.
Джерело: vaticannews.va
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CULTURA ATEMPORAL
Ta l i t a S e n i u k
h is t o r ia d o r a

Cultura Atemporal será uma coluna que trará representantes da inteligentsia ucraniana (em áreas como música, pintura, literatura, dramaturgia,
tradução, filosofia, história, folclore, etnografia, jornalismo, entre outras)
que viveram entre os séculos XVIII e XX e que influenciaram os primeiros
ucranianos que emigraram para o Brasil, bem como seus descendentes.
Ela será assinada pela historiadora Talita Seniuk, que além de possuir
interesse no tema é descendente de ucranianos.

Gregório Skovoroda
Também é conhecido como Gregory,
Hryhorii ou Grigory (Григорій Савич
Сковорода), nasceu em dezembro de 1722 no
vilarejo de Chornukhy e faleceu em Ivanovka
(Kharkiv) em novembro de 1794, ambos os
lugares na época pertencentes ao Império
Russo e hoje à Ucrânia. De família cossaca, foi
um poeta, professor, compositor de música
litúrgica e filósofo que escreveu no dialeto
sloboda. Devido à influência de suas reflexões,
era chamado de Sócrates.
Sua trajetória contribuiu com a cultura
ucraniana e com a russa ao mesmo tempo. Sua
educação ocorreu em Kiev, mas não foi
Fonte da imagem: Domínio Público.
concluída, pois devido à vontade de um tio, ele
foi levado para Moscou e São Petersburgo para cantar no coro imperial (Impera
triz Elizabeth I). Depois desse período e de ter viajado pela Europa, retornou a
Ucrânia para ensinar poética, poesia, sintaxe, grego e ética no Colégio de
Kharkiv. Em 1769 ele decide abandonar a docência.
Além do seu interesse por músicas religiosas, compôs algumas até para seus
textos que foram incorporadas posteriormente como música folclórica ucrania
na. Uma curiosidade é que suas canções eram frequentemente entonadas por
músicos cegos, muito populares nesse período, chamados de kobzars. É conheci
do por tocar flauta, torban e kobza (instrumentos parecidos com a bandura).
Sabia falar além do ucraniano, grego, russo, latim, alemão e hebraico.
Seus textos filosóficos apresentam problemas bíblicos já discutidos por
outros como Platão e os estoicos (acreditavam que o universo era governado por
uma lei divina, natural e racional). Seu objetivo era demonstrar que a Filosofia
tinha como singular propriedade buscar a felicidade que era a verdade e perse
gui-la e infelizmente para os homens isso não poderia ser alcançado devido a sua
condição humana. Pregava a tolerância entre todos, pois não havia necessidade e
justificativa para o conflito. Ensinava que todo trabalho era abençoado por Deus.
Apesar dele não ter separado suas obras conforme o estilo literário ou filosó
fico, a grande maioria segue como literário. Entre 1753 e 1785 ele compôs trinta
versos intitulados de Jardim das Canções Divinas, na década de 1760 escreveu
sua coleção de trinta fábulas nomeada de Fábulas de Kharkiv. Produziu centenas
de canções, traduziu Cícero, Horácio, Ovídio, Plutarco e Mureto, escreveu cartas
em latim e no campo filosófico, possui um tratado sobre moralidade cristã e doze
diálogos. Entretanto, seu pensamento é interpretado de diferentes maneiras,
indicando tendências racionalistas, de misticismo cristão, de platonismo cristão
na tradição patrística e sua ligação com a filosofia moral.
No final da sua vida, atormentado por suas reflexões decide tornar-se um
pensador itinerante, vagando pela Ucrânia e hospedando-se com amigos, mas
sem ficar muitos dias no mesmo local. Nesse período eremita, estudou e refletiu
muito, o que lhe rendeu o momento de maior produção intelectual. Infelizmente
não presenciou a publicação de nenhum a obra e seus textos manuscritos circula
vam de mão em mão entre os amigos e conhecidos.
Nos três últimos dias antes de morrer, como se já soubesse disso, decidiu se
instalar na casa de um amigo, dizendo que ficaria ali até o fim de seus dias, fato
que realmente aconteceu. Nesses dias cavou a própria cova e no entardecer do
terceiro dia jantou, levantou-se da mesa e disse: “Chegou a m inha hora”, foi até a
sala, deitou-se e morreu. Pediu para os mais próximos que em sua lápide fosse
escrito: “O m undo tentou me capturar, mas não teve sucesso”.
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Quando o coronavírus passar, acredito que as nações como um todo precisa
rão desenvolver maneiras criativas de ritualizar e honrar as memórias daqueles
que morreram e oferecer consolo e apoio para aqueles que testemunharam essas
perdas e sofreram feridas que não cicatrizaram totalmente....
Acreditamos que a religião oferece um conjunto distinto de recursos para as
pessoas, especialmente aquelas que enfrentam doenças. Grande parte da socie
dade moderna é dominada por uma ética de controle. Tentamos estender nosso
poder, resolver problemas, consertar coisas e estender nossas vidas. Mas a reali
dade é que somos seres finitos frágeis, e não há muito o que fazer. Não importa
o quão bem cuidemos de nós mesmos, a realidade é que enfrentaremos proble
mas, doenças e eventualmente morreremos. Como podemos lidar com isso? Esse
é o lugar em que a religião entra. Ela fornece recursos para chegarmos a um
acordo com nossos limites como seres humanos. Por meio de crenças e práticas
espirituais, aprendemos a arte de abandonar, de render-se, de aceitar e de perdo
ar. Somos ensinados a ver um propósito mais profundo em nossas vidas e na vida
de todos, em geral. Trata-se de uma ajuda a enfrentar a fragilidade e a finitude.
Esses recursos acabam sendo inestimáveis para nós quando experimentamos
doenças graves ou situações-limite.

Яке відношення нового президента ЗША Жо
Байдена до України?
Новий презудент ЗША Ж о Байден
це великий друг українського народу й
будучи
віцепрезудентом,
часто
відвідував
Київ,
зустрічався
з
українськими політиками, вказував на
їхні
неправильні
поступування,
перестерігав перед небезпеками у
відношенні до Росії. В цьому числі
Праці почнемо подавати деякі докази
його любові й пошани до України.
"Весь світ стежить за вами". Що Байден казав про Україну
Георгій Ерман - BBC News Україна - 9 листопада 2020
Обраний президентом ЗША Ж о Байден - американський політик, який
найкраще розбирається в ситуації, в якій опинилася Україна після 2014
року. Адже у 2014-2017 роках він фактично був відповідальним за
український напрямок зовнішньої політики США в адміністрації Барака
Обами.
Байден у цей час кілька разів відвідував Україну і виступив з промовою
у Верховній Раді. Він детально розповідав українським політикам, яких змін
очікують від України у Вашингтоні.
А у 2017 році побачила світ книга мемуарів Байдена "Пообіцяй мені,
тату", в якій він згадав про свою участь у кількох важливих подіях
української історії.
BBC News Україна зібрала найяскравіші висловлювання наступного
президента США про Україну.
"Я сказав йому, що все скінчено"
У 2009-2017 роках Джо Байден обіймав посаду віцепрезидента в
адміністрації Барака Обами. Починаючи з подій на Євромайдані, він почав
відігравати значну роль в українській історії.
У мемуарах "Пообіцяй мені, тату", присвячених померлому від раку
сину Бо Байдену, Джо Байден згадував, як переконував українське
керівництво під час чисельних телефонних розмов не застосовувати силу
проти демонстрантів Євромайдану. А фінальну розмову з Віктором
Януковичем він описує детально:
"Я зробив останній з багатьох нагальних дзвінків Януковичу наприкінці
лютого 2014 року, коли його снайпери вбивали українських громадян
десятками і в нас були достовірні доповіді, що він обмірковував ще
жорстокішу розправу".
"Я місяцями закликав його проявляти стриманість у поводженні з
громадянами, але тієї ночі, на третій місяць демонстрацій я сказав йому, що
все скінчено, час йому в ідкликати своїх озброєних вбивць і піти", - писав
ексвіцепрезидент.
Януковича він змальовує як повністю залежну від Кремля та його
агентури людину.
"Я нагадав йому, що він не може очікувати від своїх російських друзів
порятунку від цього лиха. Я сказав, що Янукович втратив довіру українців,
і що його суворо судитиме історія, якщо він продовжуватиме вбивати їх", додає він.
З а словами Байдена, саме наступного дня після цієї розмови Янукович
втік з України.
Свій досвід відносин з Україною Джо Байден описав у мемуарах,
присвячених сину Бо Байдену, який помер від раку.

Стор. 10 - Праця, Прудентополіс, 01-го - 29-го січня 2021 Б. року - Число 01

Як урятувати довкілля? - головне питання 13-го
Екуменічного соціального тижня
У Львові з 7 по 10 жовтня відубвся 13-й Екуменічний соціальний
тиждень, за ініціятивою Інституту екуменічних студій Українського
католицького університету.
XIII Екуменічний соціальний тиждень

Всеукраїнський
суспільний форум

^

Почути к р и к Землі:
інтегральна е кол огія

в ди
7-ю жовтня 2020 р.
м. Львів

www. es week. org, ucj

Це Форум, котрий щороку пропонує платформу для діалогу
представників різних сфер і конфесій. Тема - «Почути крик землі:
інтегральна екологія в дії». У сі заходи відбуватимуться онлайн.
Розпочнеться Форум молитвою за збереження творіння. А опісля,
впродовж чотирьох днів, триватимуть відкриті дискусії, семінари та круглі
столи
про
«зелену»
урбаністику,
біорізноманіття,
клімат,
ековідповідальний бізнес, роль Церкви і громади в збереженні довкілля,
екожурналістику та екосоціальну роботу для духовенства. Також
відбудуться екологічні поетичні читання і презентація книги для дітей на
тему екології.
Серед запланованих заходів - міжнародна екуменічна конференція
«Почути крик землі: інтегральна екологія в дії» до участі в якій запрошені:
кардинал Пітер Турксон, префект Дикастерії служіння цілісному
людському розвиткові, о. д-р Джон Хріссавгіс, радник Вселенського
Патріарха з екологічних питань, д-р Юрген Мольтман, всесвітньо відомий
екобогослов, д-р Володимир Шеремета, голова Бюро з питань екології
Української Греко-Католицької Церкви, д-р Світлана Романко, виконавча
директорка міжнародної організації 350.org у регіоні країн Східної Європи,
Кавказу та Центральної Азії та інші відомі богослови і громадські діячі.
Програма Форуму - у додатку.
«Зараз є особливий час для переосмислення щоденних звичок, бізнес-моделей, стратегій екологічної політики і своєї особистої відповідальності
за навколишнє середовище. Наш спосіб ж иття мав би бути своєрідним
«привітом» майбутнім поколінням, адже те, в якому середовищі - чистому
чи небезпечному, житимуть майбутні покоління, залежить саме від
сучасників, від нас. Через заходи форуму, через досвід наших спікерів ми
хочемо привернути увагу суспільства до екологічних викликів, які
торкають наше ж иття», каже Ірина Кітура, керівниця програм та проектів
Інституту екуменічних студій У К У , координаторка проекту «Екуменічний
соціальний тиждень», голова Організаційного комітету ЕСТ.
Ініціатор та головний організатор Форуму - Інститут екуменічних
студій Українського католицького університету
До світоглядного, практичного наповнення програми форуму доклали
зусиль чимало експертів-практиків із Управління екології міста, ініціативи
«Чисте місто», М БО «Екологія. Право. Людина», Українського
католицького університету (Інститут лідерства та управління, Інститут
релігії та суспільства, Львівська бізнес-школа, програма соціальної
роботи), Національного університету «Львівська політехніка», ЛНУ імені
Франка та ін.
Форум «13-й Екуменічний соціальний тиждень» відбувається у
партнерстві із Фондом Конрада Аденауера в Україні та за сприяння Відділу
громадського партнерства Львівської міської ради.
Анна Грапенюк, пресцентр 13 Екуменічного соціального тижня

Блаженна Йосафата була як дар Бога Україні і
нашій Церкві
Днями минула 151-ша річниця з дня народження блаженної Йосафати
Гордашевської (1869-1919) - сігівзасновниці жіночого згромадження УГКЦ
- Сестер служебниць Непорочної Діви Марії (ССНДМ).
Про блаженну Йосафату і місію ССНДМ, яка триває до сьогодні, у
програмі «Добра розмова» з Галиною Бабій говорили с. Христофора
Буштин і с. Пертенія Куць.
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Місійне служіння сестер
служебниць
На сьогодні Згромадження
сестер служебниць Непорочної
Діви Марії - найчисленніше
чернече згромадження, засноване
у 1892 році василіанином о.
Єремією
Ломницьким
за
підтримки пароха села Ж ужель
(поблизу Сокаля) о. Кирила
Селецького. У Ж уж елі був
перший дім сестер, а уже через два роки у Кристинополі під проводом отців
василіан оформився головний монастир сестер чину ССНДМ. Завданнями
зіромадження на той час було релігійне виховання дітей і молоді та
харитативна допомога в парафіях. Настоятелькою і співзасновницею
нового чину стала Йосафата Гордашевська, яка протягом свого життя
творила апостольську місію нового згромадження відповідно до потреб того
часу. Вона започаткувала служіння в галузі освіти та охорони здоров’я у
галицьких селах, під її керівництвом жіночі монастирі поширилися в
Галичині і в українській еміграції (в Канаді -1902 р., Бразилії - 1911 р.,
СІЛА - 1938 р. тощо)
«Потрібна була уважність і чутливість, вміння побачити нагальні
потреби людей і змогти їх задовольнити... Місцем служіння Йосафати і
сестер стало галицьке село, - розповідає сестра Христофора. - Першою
втіленою ідеєю ССНДМ були захоронки - своєрідні садочки по селах для
найменших, де дітки перебували під опікою сестер. Перед Другою світовою
війною, у 1939 році, такі захоронки були у 102 домах сестер, тобто щороку
близько п'ять тисяч дітей відвідувало ті садочки, це був великий вплив... До
слова, Польська крайова рада перевіряла ці захоронки, сестри проходили
вишколи і підготовку, щоб вести їх. Тобто ця просвіта була й вступом до
початкової школи - окрім духовної опіки, дітей навчали співати, рахувати,
читати...»
и
Сестра Й осафата посилала монахинь вчитися на медсестринські курси,
які свого часу закінчила сама: сестри- служебниці лікували людей по селах,
і люди називали її «наша добра сестра-лікар». Під час епідемії тифу у 1914-1918 роках сестри доглядали хворих, надаючи медичну і духовну допомогу.
Після Першої світової війни і наступних епідемій сотні дітей залишилися
без батьків, і сестри організували сиротинці, де ці діти жили й отримували
початкову освіту.
«Був ще один напрямок, який спочатку не був прописаний у конституції
ССНДМ - дбання ипро красу Божого храму, - розповідає сестра
Христофора. - Сама Й осафата у мирянському житті була гаптувальницею.
Вона і її сестра створили новий фасон священничого вбрання: досі у
ризницях, де сестри шиють одяг для священиків і єпископів, цей одяг є
ознакою ССН ДМ ...»
Блаженна Й осафата і молитва до неї
и
Є особлива молитва за заступництво блаженної Йосафати, і є свідчення
того, що Бог вислухав ці молитви - перші такі незвичайні речі і чуда
сталися через чотири роки по її смерті. Бож а ласка завдяки її заступництву
проявляється до сьогодні, і люди по всьому світу свідчать це. Обряд
и
беатифікації Йосафати відбувся у червні 2001 року, під час візиту в
Україну папи Івана Павла П.
«Думка про її святість виникла із Другим Ватиканським собором, у
1962-1965 роках, коли Церква заохочувала молитися за її засновників,
розуміти, до чого Бог їх кликав - зокрема, і Йосафату, і сестер», - пояснює
сестра Христофора.
Але у 60-ті роки, за умов повної заборони УГКЦ, в Україні було важко
чи й неможливо зібрати якісь свідчення: архіви і хроніки монастирів
ССНДМ були втрачені, К ГБ перехопила спробу передати хоч якісь
залишки на Захід, у Польщі, яка перебувала у сфері впливу СРСР, були
змушені спалити все. Зберігся лише один образок, який сховала одна
монахиня - він і став основою для іконічних зображень блаженної
Йосафати. Духовна спадщина Йосафати Гордашевської - її щоденник,
роздуми і молитви. Інше - праці про неї, осмислення її ж иття і покликання.
«Смерть чи земний кінець - тільки початок місії тих, кого ми називаємо
святими і блаженними, - каже сестра Христофора. - Вони - з Богом, тому
такі сильні молитви до них, тому відбуваються чуда як свідчення
присутності Божого Д уха... Сама ж блаженна Йосафата, як і брати
Шептицькі, і багато-багато інших, були у ті часи як дар Бога Україні і нашій
Ц еркві... Тоді, на зламі ХІХ-ХХ століть, коли глобальними викликами були
секулярне мислення, права жінок і багато інших революційних речей, Бог
послав нам таку жінку, як Й осафата Гордашевська. Так Бог промовляє до
нас - щоб жінки розуміли свою роль у цьому світі і здійснювали свою місію
так, як Він від нас чекає, іотак, як ми мож емо...»
Книги про блаженну Йосафату, які рекомендували сестри ССНДМ, є у
церковних крамничках та у видавництві «Свічадо».
U

U

Ж иве радіо. Воскресіння
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Як ведмідь-пасічник медом годував звірів

л

(байка Леоніда Глібова)
У
темнім
лісі,
за
горами,торпественно зібралися
на раду всі звірі: вовки, лисиці,
смердячий тхір, дикі кози, їж ак та
всяка звірина, якої в тому лісі
було чимало. Була в тому лісі
пасіка, що якийсь господар собі
заклав і тільки деколи сюди
заходив перевірити як бджоли
працюють. Звірі відкрили той скарб і раду скликали, щоб знайти
когось, щоб бджолами зайнявся, брав мед і роздавав усім по рівній
пайці на прожиток. Радилися, мудрували, казали, приказували,
доказували кому б то найкраще припадало пасікою зайнятися.
Наймудрішу гадку лисичка зараз вгадала: “Ведмедика кликнути, нехай
він тим ділом займеться!” Не знали нещасні хто це той ведмідь, яка в
нього вдача. Але від нерозумних звірів розуму годі вимагати.
Послухали “по дурному” лисичної думки й постановили, що
нікому так не випадає те діло поручати як ведмедеві, бо він на бджолах
розуміється і прекрасно вміє мед вибирати. І рішили всі одноголосно
нехай ведмідь над пасікою панує і з неї мед вибирає і для усіх роздає
скільки рівно кожному припаде.
А Бурмилові того й треба. Вдав покірного, що ніби йому це
завелика честь, але всередині підсміхувався з дурноти усіх. Згодився і
відразу взявся до діла. Почав хазяйнувати у пасіці все порякдувати, як
справжній господар. Щодня він мед витягав і в своїм берлозі ховав.
Чекали звірі на свою пайку, очікували день, два, три й більше, але з
меду ні знаку. Ввесь мед в берлозі ведмедя опинявся а звірям ні по
крапці не діставалося.
Обурилися всі й давай до суду Бурмила тягнути. Оскаржили й
засудили, прогнали злодія старого та ще й приказ дали: “На цілу зиму
в берлозі ведмедя замкнути нехай звідтам не виходить!” Зарився в норі
Бурмило, й йому про все байдуже. От лежить в норі, мед, що в літку
собі назбирав собі ласує, і де ж йому терпіти! А звірі, які такий дурний
засуд йому присудили, думали, що нещасний там в норі терпить а може
й загибе. А він собі тільки підсміхується і солодкий мед смакує...
Наука: Таких як ведмідь і нині чимало скрізь усюди. Ніби вибрані
народом на добро народу, ніби служать для народу, а тут собі багатства
збирають і підданих обдурюють.
Але й дурнів як ті звірі немало в нас. Поручають мед солодкий всякі урядові посади ведмедям. При виборах віддають свій голос на
розкрадачів а потім самі дивуються, що ті ведмеді не для народу
працюють, а лише про своє добро дбають.

J

Засмійся
Короткі поради й пригоди...
Коли ідеш на вакації, найперше передумай скільки одягу треба взяти й
потім скільки гроша. Після того, візьми половину менше одягу й вдвічі
більше грош а....

Феліз ано 2021 пра тодос. Ано Ново вже сіпочав і летить ком велосідаде
масіма пра фікар вельо знов, бо все що нове каміня пра фікар вельо.
Но комесо до ано всіх цікавить як то воно буде в Новому році. Нінґинь сабе
комо вай сир? Але дисерто якось воно буде, бо як то кажут, ніколи ще так не
було щоб якось воно не було. Диус сабе о футуро, а від нас залежить до него
сіприпарувати й бути готовими пра тудо, про бинь і про мал, бо в житті все
сідіє, є бинь але світ зіпсутий і тому тиньки тир о мал також. Пра мінь ном
інтереса що то прийде нисти ано Ново, важне, щоб бути препарадос на все й
сінедивувати прас койзас жи вом аконтесир. Але дещо ми вже можемо
адівіняр. Я си думаю жи нада вай фікар дуже діферинти, а буде так як було, бо
світ вже так сіакостумував жи не має відваги щось змінити так від кореня і
поліпшити на новинта ґраус. Будьте певні, що будуть різні крізис так но
ґовирно як в Церкві і на соцієдаде тода. Буде дощ і погода, вітер і зимно й
горечо, будут люди сіскаржити жи завелика посуха й плантасом ном естежа
крисиндо і фіка сикандо. А диспойс коли сінажурат багато, прийдут дощі,
слоти, болото і не буде як йти на роси і плантасом позаростає а те жи еста
мадуро вай бротар. Так воно було є й буде далі. Натуреза у світі має свої
вибрики які деколи нам шкодять і ми вже акостумадос нарікати на все. Вам
скажу, дорогенькі, жи на погоду то можна нарікати, а тикже на завеликі дощі,
на мороз, бурі, град, то си поде рекламар. Але чи нарікання щось комусь
поможе. Ні, не поможе ніц. Рекламар пра кинь? Нема на кого нарікати, бо ми
ані ніхто з людей не є доно да натуреза й її не можемо наказувати як вона має
сіповодити. Але є люди, жи рекламам ди Диус. То вже не є добре. На Бога ном
си поде рекламар, бо Він сотвовив світ і все у світі і залишив пра нойс куйдар
діссо, істо е, куйдар, пильнувати, а не наказувати як все має бути, бо в тому
мандує сама природа. Не дай Боже рекламувати на Бога, бо то була би велика
інґратідом. Бог стільки нам дав і дає і обіцює дати ще більше, прінсіпалминти
коли зайдем до Него до неба, пор іссо ном си поде на него нарікати, але треба
за все дякувати, а коли нам щось сінеподобає то тихо сидіти й си комформар
коли не можемо того змінити.
Майс аїнда алґумас койзас. Коли йдеться про натуризу то воно буде так як
сама природа схоче, а коли йдеться про людей, то буде так як вони схочут. І
будьте певні, що будемо нарікати на ґовирно, на всяких депутадів, префийтів,
вереадорів, а вони навіть того не будут слухати, а будут ніби щось мандувати,
а ди ескондідо старатися щось вкрасти собі (не всі але багато з них), бо такий
вже костуме, щоб но ґовирно красти пило минос деколи й дещо. Буде воно
різно, весело, смішно й сумно. Вотці в церкві будуть наказувати людям, щоб
були добрі й побожні. В школі професори будут нарікати жи їм мало платять і
що діти дуже баґунсири. Нос меркадос буде чути, часто “миу диус, комо ас
койзас субіром!” Прос моторістас ґазоліна буде фікар тросінька майс барато
і диспойс муйто майс каро. Буде воно о сеґінте: Насамперед буде ґовирно
голосити, жи а ґазоліна вай фікар майс барато і де фато абайся доіс пор синто
(так мало, як кіт наплакав), а десь за два тижні тихенько скаже піднести на
вінте пор синто. Така то стратежія до ґовирно абайся дойс пор синто а лоґо
деспойс собе вінте пор синто. А ти що зробиш? Напевно будеш рекламувати,
але іссо нада адіянта. Будуть но говирно красти, Супримо буде випускати на
лібердаде всяких великих злодіїв, а буде запирати і тримати на прізом малих
злодійчуків. І так було і так буде. Такого нового року вам не бажаємо, але
сподіваймо й будьмо бразілийрос, хвалім ґовирно і коли прийде вотасом
голосуймо на тих самих, щоб так було далі... А сіпотішити можна буде в цьому
році хіба тогди коли наш тіме де футебол виграє, але й тут ном симпри, бо раз
наш тіме виграє, а да рази перде і так раз сіпотішиш, а два рази посумуєш. Така
наша доля... Гірка доля... і боа! Будьте певні, жи нисти ано вай фікар бом і вай
фікар рунь.
Ваш Юзьо Шило

Подружжя розмовляє про свого сина, який вже десять літ закоханий в
сусідній дівчині. Дружина питається чоловіка:
- Чому наш син і його дівчина залюбені але не одружуються?
Справа така: вона не хоче дружитися коли він п ’яний а він не хоче
коли тверезий...
Ж інка потихенько шепче до окуліста, який збирається бадати очі її
чоловіка:
- Пане докторе, не приписуйте добрих окулярів для мого чоловіка, бо ми
вже двадцять літ добре живемо й він каже, що я гарна....
Чоловік і жінка сидять перед телевізором і дивляться, як подруги
цілуються. Жінка:
- Дивися як вони любляться! Чому ти
мене так ніколи ще не цілуєш?
- А ти, жінко, не знаєш, що за те
цілування на телевізії добре платять!

Май відвагу йти позаду й відступити іншим
своє місце провадити й бути лідерами. Прийде
твій раз - добре! А не прийде - друге добре! Ти
завсіди будеш мати нагоду показати свою
мудрість і для того не потрібно бути якимось
суперіором, префейтом, президентом чи чимось
подібним! Найкраща і найбільша честь це бути
доброю і мудрою людиною!
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DNIPRO GOLD

UCRÂNIA 2021
Viagem Oficial em comemoração aos 130 Anos da Imigração Ucraniana no Brasil!

ПОДОРОЖ НА ВІДЗНАЧЕННЯ 130 РОКІВ УКРАЇНСЬКОЇ ІММІГРАЦІЇ У БРАЗИЛІЇ

AGORA Е A SUA VEZ DE VISITAR A UCRANIA!
SERÃO TRÊS POSSIBILIDADES DE VIAGEM, TODAS COM FOCO NAS COMEMORAÇÕES DOS
130 ANOS DA IMIGRAÇÃO UCRANIANA. ESCOLHA A MELHOR OPÇÃO E GARANTA A SUA RESERVA.
APROVEITE OS NOSSOS PREÇOS E PARCELAMENTOS ESPECIAIS!

^ OPÇÃO 1

*

OPÇÃO 2

^

ROTEIRO COMPLETO
DE 11 A 26 DE AGOSTO DE 2021

ROTEIRO ECONÔMICO
DE 11 A 23 DE AGOSTO DE 2021

KYIV - TERNOPIL - LVIV - YAREMCHE
BUKOVEL (Montes Cárpatos)

KYIV - TERNOPIL - LVIV - YAREMCHE
BUKOVEL (Montes Cárpatos)

INCLUINDO:
У Todos os Cafés da manhã;
У 7 Almoços e 4 Jantares;
У Participação no Festival
Internacional de Folclore Ucraniano
na Cidade de Lviv;
У Noite de Gala na Ópera de Lviv com
o encerramento do Festival;
У Jantar comemorativo aos 130 Anos
da Imigração Ucraniana - Ternopil;
У Participação das Celebrações dos
30 Anos da Independência da
Ucrânia - Kyiv;
У Seguro viagem com Cobertura de
Cancelamento* (consulte as
coberturas do seguro) e muito mais!

OPÇÃO 3

ROTEIRO SUPER ECONÔMICO
DE 17 A 26 DE AGOSTO DE 2021
KYIV - TERNOPIL - LVIV

INCLUINDO:

INCLUINDO:

У Todos os Cafés da manhã;
У 6 Almoços e 4 Jantares;
У Participação no Festival
Internacional de Folclore
Ucraniano na Cidade de Lviv;
У Noite de Gala na Ópera de Lviv
com o encerramento do
Festival;
У Jantar comemorativo aos 130
Anos da Imigração Ucraniana Ternopil;
У Seguro viagem com Cobertura
de Cancelamento* (consulte as
coberturas do seguro) e muito
mais!

У
У
У
У

Sinal de R$ 997,00
+ 1 0 Xd e R$ 957,00

Sinal de R$ 1.192,00
+ 10 X de R$1.038,00*

Todos os Cafés da manhã;
3 Almoços;
2 Jantares;
Jantar comemorativo aos 130
Anos da Imigração Ucraniana
- Ternopil;
У Participação das Celebrações
dos 30 Anos da
Independência da Ucrânia Kyiv;
У Seguro viagem com
Cobertura de Cancelamento*
(consulte as coberturas do
seguro) e muito mais!

l

Sinal de R$810,00
+ 10 X de R$ 675,00*J

' V Preços da Parte Terrestre por pessoa em apartamento duplo.
У A Parte Terrestre inclui: Hotéis - Transportes - Entradas nas Atrações - Guias - Refeições: conforme cada uma das
programações);
У O parcelamento diminui conforme a data de sinalização;
^У Solicite as tarifas aéreas especiais para os grupos._____________________________________________________________ ^

r

CONSULTE EXTENSÃO OPCIONAL PARA A POLÔNIA E VISITE A TERRA DO SANTO
PAPA, JOÃO PAULO II - De 24 a 01 de Agosto de 2021

Visitando: VARSÓVIA - CZESTOCHOWA - CRACÓVIA - MINAS DE SAL - AUSCHWITZ WADOWICE (Cidade do Papa João Paulo II)
*Consulte tarifa aérea especial para essa saída.

PREÇO DA PARTE TERRESTRE
POR PESSOA EM APARTAMENTO DUPLO

Sinal de R $ 9 9 1 ,0 0
+ 10 X de R $ 5 0 0 ,0 0 *

V_____________________________ ________________________________
INFORMAÇÕES E RESERVAS:
Telefone: (41)9 9974-3660
sergio@dniprogold.com.br

www.dniprogold.com.br
WhatsApp: (41)9 9112-1268
lucas@dniprogold.com.br
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