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Бксц. Митроп. Андрій Шептицький у Прудентополи
Цей рік буде ювілейним для
Української
Греко-Католицької
Церкви в Бразилії. Саме 100 років
тому Слуга Божий Митрополит
Андрей
Шептицький
відвідав
присутніх на цій землі українців.
Щоби нам не забути цю пам'ятну
дату, то в наступних виданнях
журналу "Праця” ми наведемо
деякі описи цього візиту по різних
місцях.
Першим
буде
опублікованим його прибуття в
Прудентополіс.
Ріжні
були
торжества
в
Прудентополи,
однак
такогож
торжества ще не бачено. Мимо сего,
що приїзд був оголошений на
пізнійше. Народу зібралось велике
множества. Дня 11 с.м від самого
раня прийшов нарід щов привитати
Достойного Гостя. Десь около год.
6-тої почала їхати бандерія на конях
на зустріч, а було звиж 100 людей. В
самім Прудентополи троїли на
вступні до міста. Браму прикрашено
хорувами українською, освітлено
елекртречним світлом. При брамі
стала процесію з українськими
священниками,
представники
політичні муніціпія Прудентополіс,
Пр. СС. Служебниць і множество
народу. Перший бесідою приняв
один з мешканців в Прудентополи, п.
Др. Ромуло Кардільо, лікар. В бесіді
згадав про велику працю Екц.
Митрополита, про терпіння які за
час війни і по війні пізнав від укр.
ворогів та пожилав всякого щастя в
часі
побут
мунісіпіюм
Прудентопілськім. Відтак привитав в
імени всіх
Українців п. Петро
Комніцький. Хлібом, солею, старо-українським звичаєм привитав один
з найстарших поселенців п. І.
Маґеровский. На кінци в імени
дітвори української привитала Ексц.
Митрополита одна з учениць школи
СССлужебниць Євдоня Матвійко с
тими словами:
“Ваша
Екцелєнциє!
Наш
Високопреосвящений Архипастирю!
При вступі в наше місточко тую
найбільшу оселю українською єсть
Прудентопіль, діти Українські несуть
Вашій
Екцелєнциє,
щирий,
сердечний, повний любов привіт.
Витай між нами найдорожчий Гостю!
Витай Опікуне і Батько Української
Церкви! Витай Опікуне і Батько
українських
сиріт!
Най
Бог
благословить
прибуттє
Вашій

Екцелєнциє, благословить той побут
між нами, най його милим вчинить і
най Ваша Екцелєнция переконані
будь що сей день нинішний єсть нас
найщаслившим в життю, нині
витаємо між собою особу яку ми так
довго і з таким бажанням виглядали.
Най Господь благословить і вислухає
молитви
української
дітвори.
Всякого блага для Вашої Екцелєнції і
прожити між нами многі і многі літа”.
Екц. Митрополит відповів тими
словами на кожну бесіду і хід рушив
до церкви. В двері церковних
привітав Екц. Митрополита О. М.
Шкірпан, Ч.С.В.В. в імени парохії.
Екц. Митрополит подякували всім,
заповів поряд праці та вступив до
церкви щоб молитися. В часі походу і
молитва грала музика товариства
“Luiz Mynhoz da Rocha”. В часі
Великого тижня Екц. Митрополит
відправляли богослуження в Церкві
український.

Excelência M etropolita Andrey Sheptyskyi
em Prudentópolis
Este será um ano jubilar para a
Igreja Greco Católica Ucraniana no
Brasil. Há cem anos o Servo de D eus
M etropolita Andrey Sheptyskyi fez a
visita para os ucranianos presentes
nesta terra. Para lembrarmos desta
memorável data, nas próximas
edições do Jornal Prácia, traremos
algumas narrativas desta visita em
algumas localidades. A primeira
delas será sua chegada em Prudentó
polis. (o ucraniano está transcrito de
maneira original).
Em Prudentópolis houve várias
celebrações, no entanto como esta
ainda nenhum a fora vista. Além disto,
esta foi um a chegada anunciada poste
riormente. Mas, um a grande multidão
se reuniu. No dia 1 1 o povo veio para
saudar o digno convidado. Por volta
das 06:00h, um bando de cavaleiros
começa a cavalgar para este encontro,
cerca de 100. Na entrada de Prudentó
polis três pessoas estavam a espera
para saudá-lo. A entrada da cidade
está toda decorada com bandeiras
ucranianas iluminadas com eletricida
de. Dali começa um a procissão com os
sacerdotes ucranianos, representantes
políticos do município de Prudentó
polis, Reverendíssimas Irmãs Servas
de Maria Imaculada. A primeira
saudação foi feita por um dos m orado
res de Prudentópolis, Dr. Romualdo
Cardilho, médico. Na conversa ele
mencionou a grande obra de Sua Exc.
Metropolita, sobre a paciência que
durante e depois da guerra teve com os
inimigos ucranianos e desejou felici
dades no período de permanência em
Prudentópolis. Em seguida, em nome
de todos os ucranianos, foi feito os

cumprimentos pelo Sr. Pedro Komnêtskyi. O antigo costume ucraniano do
pão e sal foi feito por um dos colonos
mais antigos, Sr. I. Magerovskyi. Uma
das alunas do colégio das Irmãs Servas
de Maria Imaculada, Eudócia Matvijko, saudou o Metropolita com as
seguintes palavras:
“"Vossa Excelência! Nossa Emi
nência, o Arquipastor!
Ao entrar na nossa cidade, a maior
casa ucraniana que é Prudentópolis, as
crianças ucranianas trazem a Vossa
Excelência, saudações sinceras, since
ras e amorosas. Bem vindo entre nós ó
querido convidado! Salve o guardião e
pai da Igreja Ucraniana! Salva guar
dião e pai dos ucranianos órfãos! Que
Deus abençoe a chegada de Vossa
Excelência, abençoe sua permanência
entre nós, que seu amor seja realizado,
que Vossa Excelência esteja convenci
da de que este é o dia mais feliz de
nossas vidas, pois hoje saudamos um a
pessoa que ansiosamente e longamen
te esperávamos. Que o Senhor aben
çoe e ouça as orações das crianças
ucranianas. Tudo de bom a Vossa
Excelência e viva entre nós muitos e
muitos anos”.
Sua Exc. Metropolitana respondeu
a cada saudação e em procissão
dirigiu-se à Igreja. Na porta, em nome
de toda paróquia, foi saudado pelo Pe.
Marquiano Schkirpan, OSBM. O
Metropolita saudou a todos, fez o
programa de seus trabalhos e adentrou
para orações. Durante a marcha e
orações a Associação Luiz Mynhoz da
Rocha dirigiu a música. Durante a
Semana Santa, o Metropolita conduziu
serviços religiosos na Igreja Ucraniana.
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Editorial

З А ДВА Н А ДЦ ЯТЬ М ІС Я Ц ІВ , Ц ЕЙ 2022 Р ІК БУ ДЕ

“L O G O ” , E M DO ZE M E SE S, ESTE ANO DE 2022

Д О БРЕ АБО Н ЕДО БРЕ ЗГА Д У В А Н И Й

SERÁ BEM O U M AL LEM BRADO !

Перший місяць нового 2022-року піддає на роздуму тему про
добре
використовування
днів,
тиж нів, місяців, років і цілого
ж иття.
К ороткий
час
туземного
ж иття це одинока нагода для
кож ної людини гідно відбути його
відвідини цього світу й на ньому
корисно, коротко перебути тих
кілька років її туземного ж иття.
Ж ити для себе й для ближнього,
передавати для інших частину
свого добра, свої багатства й
дарування, ділитися з іншими
власним щастям. Тільки зможемо
сказати, що потрапили добре
використати нашу теперішність.
Перш і кроки будь-якого діла в
ж итті це початок дороги, яка не є
безконечна, вона невмолимо дійде
до свого кінця, бо на цьому світі,
все, щ о родиться вж е від самого
початку заражене зерном яке в
майбутньому
стане причиною
відходу з цієї землі. Ж и ття є
зичливе для нас і дає кожному
нагоду вибирати різні дороги, які
змож уть зробити перехід по цьому
світі чимось гарним, щасливим для
нас і для інших.
В ж итті, все, що означає зріст і
розвиток, тілесне, матеріальне,
інтелектуальне,
емоційне
й
духовне це розвиток, збагачення і
все
те
дає
нагоду
гідно
використовувати ж иття. Постійне
шукання за змінами в людині
показує її здібність добре й
свідомо вживати свою свободу,
щоб
надавати
правильний
напрямок у великій подорожі
ж иття і це зробить людське ж иття
корисним і вартісним. К ож ний
здобуток і перемога, більша чи
менша,
осяти
матеріяльні,
інтелектуальні
й
духовні
показую ть який напрям людина
надала для свого ж и ття на цьому
світі, який є тим мостом, на якому
не можна будувати своє постійне
помешкання, але міст є на те, щоб
через нього лише перейти на іншу
сторону. Ж и ття це міст яким
переходимо
з
туземного
до
вічного.
Гідність і чесність, ж иття
згідно зі своїм покликанням
розумного створіння і образу
Бога, повинні стати для кож ної
людини
найвищим
вершком
цінностей, в чому показується
найкраща риса, моральна частина
особи.
Постійне
пошукування
за
успіхами
в
житті
може
відбуватися згідно з чесними або
нечесними складниками людини й
мож е відбуватися в гармонії з
правими моральними напрями, які

вказую ть на стан характеру особи.
Не годиться з гідністю людини
пошукування за здобутками й
успіхами які не стоялиб на підставі
моральних вартостей.
Згідно з ф ілософ ією Емануела
К анта “коли якась річ має цінну,
мож на її заступити іншою такої
самої вартости. А ле, з другої
сторони, речі або справи які
стоять на найвищому степені
цінностей, ніколи не можна
заступити будьчим” . В такому
значенні, треба дивитися на
гідність людини, як на когось
створеного на образ і подобу
Б о ж у , в якому зібрані цінні Б о ж і
дари і тому її чесність і гармонія з
Бож им и напрямками наданими для
неї, не мож е бути заступлена
ніякою вартістю.
Новий 2022 рік буде гарний і
щасливий, як цього всі ми собі
взаємно бажали на його початку,
коли чесність і Богом дані нам
закони
стануть
дороговказом
щоденного ж иття.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

О início do ano de 2022 inspira
algumas verdades necessárias para
fazê-lo digno e feliz.
A vida deve ser definida como
uma única oportunidade do ser
humano neste mundo! Viver bem para
si e para seus próximos, não deixar de
transmitir aos outros algo da sua
própria felicidade! Só assim você
poderá dizer que conseguiu viver bem
o seu presente.
Qualquer início na vida é o
começo de uma trilha que implacavel
mente vai chegar ao seu final, pois
neste mundo, tudo o que nasce já vem
contaminado com o germe que, no
futuro, será a sua própria eliminação.
A vida é benévola para conosco e nos
deixa optar por caminhos que poderão
fazer a nossa passagem como algo
edificante e feliz para nós mesmos e
para os outros.
Tudo o que na vida representa
crescimento
e
desenvolvimento
corporal, material, intelectual, emo
cional e espiritual do ser humano, são
conquistas e conquistar tudo isso
significa viver a vida com dignidade,
viver bem. A contínua busca de
mudanças na vida reafirma a capaci
dade do ser humano de utilizar-se
conscientemente do seu livre arbítrio
para tomar uma correta direção na
grande viagem da vida que a fará útil e
valiosa. Qualquer conquista é uma
vitória, maior ou menor. Conquistas
materiais, intelectuais e espirituais

demonstram que a pessoa deu um
direcionamento correto ao seu existir
nessa ponte da vida, onde jamais
podemos construir a nossa morada
definitiva, e sim usá-la somente para
atravessar para outra margem, para a
margem da eternidade.
A dignidade e a honestidade
devem caracterizar o ponto alto da
personalidade e mostrar a condição
moral do ser humano. A constante
busca do caminho do sucesso pode ter
ingredientes condizentes ou não
condizentes com os padrões morais,
éticos que demonstram o tipo do cará
ter da pessoa. Não condiz com a digni
dade da pessoa humana buscar suces
sos que não sejam construídos nas
bases da honestidade e de valores
morais e éticos.
Honestidade e respeito por tudo o
que é digno e honroso é característica
daquele que conseguiu aprender como
viver, que não escolheu construir a sua
vida sob fundamentos imorais e apren
deu a admirar e amar as belezas verda
deiras da sua existência.
Segundo a filosofia de Emanuel
Kant, “quando uma coisa tem preço,
pode ser substituída por algo equiva
lente; por outro lado, as coisas que se
acham acima de todo preço, não admi
tem qualquer equivalência” . Neste
sentido deve ser valorizada a dignida
de do ser humano, como alguém
criado à imagem e semelhança de
Deus, possuidor de preciosos dons
divinos e, por isso, a sua dignidade
não pode ser substituida por algo de
maior valor.
O ano de 2022 será feliz e próspe
ro para todos, como se faziam votos
no seu início, se resolvermos construir
a nossa vida em fundamentos de
honestidade e respeito para com as leis
divinas e leis hurnans justas.
Tarcisio Z.
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Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоана, щоб христитися від
нього; але Йоан спротивлявся йому, кажучи: “Мені самому треба
христитися в тебе, а ти приходиш до мене?” Ісус у відповідь сказав до нього:
“Зал и ти це тепер, так бо личить нам здійснити всяку правду.” І тоді він
залишив його. А охристившись, Ісус зараз ж е 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.”

П ослання С в. А п . П авла Д о Т ита: 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 нинішньому 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 б 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 ж ити 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 Божий без плями гріха,
прийшов звільнити 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, болючий наслідок 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 хршценна 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
значенні також вживаємо воду на освячення домів як знак хршцення дому й
господарки в простий, не в сакраментальний спосіб. Освячувати доми й
господарки свяченою водою це, в якийсь спосіб, поширювати хршцення
члелів родини на всі її посілості, щоб все належало до Христа.
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

No rito oriental, no dia da Santa Epifania de nosso Senhor, Deus e Salvador,
festeja-se o batismo de Jesus Cristo no rio Jordão e a Revelação da Santíssima
Trindade quando do céu ouviram-se palavras: “Este é o meu Filho amado,
obedecei-o” . No rito latino celebra-se a visita dos Três Reis a Jesus, como sinal
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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
pública 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 SS. 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 tudo 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 o 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, todo 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 do 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
EXPEPIENTE
sentido que se pratica o costume de
“P R A C I A ”
aspergir com água benta as casas e todo Jornal Ucraíno-Católico Publicado
o que a família possui para, num certo
no Brasil
sentido, entregar a Cristo não apenas a
Registro no INPI - № 2.509.881
nossa pessoa, mas tudo o que temos e
usamos no nosso dia a dia.
Український Католицький
Ao celebrarmos a Festa do batismo
Місячник у Бразилії
do Senhor Jesus, temos diante de nós
uma ocasião propícia para renovar Передплата на 2022 Рік: R$ 80,00
nossas promessas batismais. Viver Інші Kpai':U$ 85.00 Амер. Доларів
intensamente os compromissos do nosso
batismo é o grande convite que Deus faz D epósitos (enviar com provante):
a cada um de nós. A graça divina jamais Banco 104 - CAIXA ECONÔMICA
(ou Casas Lotéricas)
falta àquele que, com sinceridade de
Ag. 0401 Op. 003 conta 2421-4
coração, procura viver segundo o
Em nome da Gráfica Prudentópolis
homem novo, nascido da água e do
Espírito. Os inúmeros santos e santas
PIX: CNPJ 09.583.969/0001-07
canonizados pela Igreja são um
Direção e Administração:
eloquente testemunho de que a força do
Rua Cândido de Abreu, 1579
batismo pode fazer maravilhas na pessoa
Centro - Caixa Postal 02
e na sociedade que ajudaram a CEP: 84400-000 Prudentópolis - PR
transformar segundo o desígnio de Deus.
Que a graça do batismo nos tome, na
Telefone e whatsapp:
(42) 3446 1396
Igreja e através da Igreja, o Corpo
E-mail:
místico
do
Senhor,
verdadeiros
graficaprudentopolis@gmail.com
discípulos-missionários de Jesus! O
www.graficaprudentopolis.com.br
batismo liga-nos também à Igreja, à qual
Cristo uniu-se de maneira irrevogável.
Proprietário:
Não podemos querer Cristo sem sua
Gráfica Prudentópolis Ltda.
CNPJ 09.583.969/0001-07
Igreja. O Cristo total é a Cabeça e o
Corpo. Contemplando, assim, o mistério
Redator Chefe:
de Cristo, que resplandece na face da
Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
Igreja e vivendo a graça do nosso
batismo, anunciemos com humildade e
Corretor Ortográfico:
caridade a fé que nos salva e enche de
Pe. Deonízio Bobalo, OSBM
alegria a nossa vida!
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ДЛЯ СТАРШИХ І МОЛОДШИХ НА
РОЗДУМУ
О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Q frn a[іаІаиЧа am iga(Шш ЧеЦеШ
Ре. Tarcísio Zaluski, OSBM

Новий рік - час застанови
A m ontanha е a vida
Кожний початок року це добра нагода вглянути в себе, переглянути
своє життя, перевірити своє відношення до Бога, до ближніх, до природи й
до себе самого/ої в справах матеріальних, інтелектуальних і духовних та
мати відвагу відкинути все, що робить життя нещасним і гірким, справити
блуди й заступити новим все старе й непотрібне.
Початок року, місяць січень отворяє двері для багатьох надій,
приносить в душу рожеві сподівання, обіцює, що все буде краще, веселіше
й гідніше.
Американський гуморист і автор Георг Карлін подав гарні думки, щоб
над ними застановитися на початку року. Подамо тут для нашої призадуми
деякі його думки з нашими поясненнями.
В нинішньому світі ми їмо забагато, видаємо купиві грошей на
непортібне, бо купуємо те, що для очей виглядало прекрасне, але скоро
викрадаємо на смітник, бо показалося непотрібне для життя.
Спішимося завсіди й у всьому: в їді, в ході, в говоренні і навіть в
молрггві. їздимо заскоро, встаємо, миємося, вбираємося з поспіхом.
Сидимо до ігізної ночі, йдемо досвіта й будимося перемучені, читаємо
дуже мало, дивимося задовго на пусті й глупі телевізійні програми, а не
маємо хвилинки часу ані для себе, ані для родини, ані для друзів і навіть для
Бога не вистає нам хвилинки часу.
Збільшаємо наші багатства, але зменшаємо наші вартощі.
Говоримо забагато, а мало слухаємо, любимо дуже мало й дуже
слабенько, а ненавидимо засильно, часто й забагато.
Навчаємося рятувати своє життя і здоров’я, але не вміємо жити;
додаємо років до нашого жрггтя , але не додаємо життя до наших років.
Поїхали й повенрулися з місяця, але боїмося перейти вулицю, щоб
стрінутися з другом.
Здобуваємо надземні простори, але не пізнаємо й не розуміємо самі
себе.
Робимо, і хочемо, щоб у нас все було велике, але не стараємося, щоб
більше було доброго.
Очищуємо повітря, але занечищуємо душу; пануємо над атомом, але не
вміємо запанувати над нашими почуваннями й над нашим язиком. Пишемо
забагато, але навчаємо замало; робимо багато й великі плани, але
виконуємо дуже мало.
Стараємось спішитися в усьому, але не вміємо трошки почекати.
Набуваємо все більші компютери, щоб зібрати якнайбільше
інформацій, друкувати копії, але не вміємо спілкуватися з сусідами, а то й з
домашніми.
їмо скоро, не даємо часу на травлення. Великі люди, але малі
характери. МіЛіонові приходи, але біднота в житті.
Величезні палати, гарні автомобілі, люксусові апарати, але родини
розбиті, роз’єднані.
Скорі подорожі, все нас один вжиток, повно комедій, вісток, але голови
порожні.
Забагато речей у вітринах, але мало в умах.
Вмій перебувати багато часу з особами яких любиш., бо вони можуть
наповнити порожнечу твого життя. Вмій щиро обіймити любих осіб, бо це
не коштує нічого, а збагачує твого духа.
Вмій сказати “люблю тебе дорогий/га” , але в першій мірі люби по
правді себе смаого/у. Люби себе дуже сильно, правдиво.
Теплий поцілунок, щирі обійми, коли походять зі серця, виліковують
невилічимі недуги.
Тому давай вартість для себе самого/ої, для усіх які з тобою
співживуть.

A vida pode ser comparada à conquista de uma montanha. Como a
vida, ela possui altos e baixos. Para ser conquistada, deve merecer
detalhada observação, a fim de que a chegada ao topo se dê com sucesso.
Todo alpinista sabe que deve ter equipamento apropriado. Quanto mais
alta a montanha, maiores os cuidados e mais detalhados os preparativos.
No momento da escalada, o início parece ser fácil. Quanto mais subimos,
mais árduo vai se tomando o caminho. Chegando a uma primeira etapa,
necessitamos de toda a força para prosseguir. O importante é perseguir o
ideal: chegar ao topo. À medida que subimos, o panorama que se
descortina é maravilhoso. As paisagens se desdobram à vista,
mostrando-nos o verde intenso das árvores, as rochas pontiagudas
desafiando o céu. Lá embaixo, as casas dos homens tão pequenas... É dali,
do alto, que percebemos que os nossos problemas, aqueles que já foram
superados são do tamanho daquelas casinhas. Pode acontecer que um
pequeno descuido nos faça perder o equilíbrio e rolamos montanha
abaixo. Batemos com violência em algum arbusto e podemos ficar presos
na frincha de uma pedra. É aí que precisamos de um amigo para nos
auxiliar. Podemos estar machucados, feridos ao ponto de não conseguir,
por nós mesmos, sair do lugar. O amigo vem e nos cura os ferimentos.
Estende-nos as mãos, puxa-nos e nos auxilia a recomeçar a escalada. Os
pés e as mãos vão se firmando, a corda nos prende ao amigo que nos puxa
para a subida. Na longa jornada, os espaços acima vão sendo conquistados
dia a dia. Por vezes, o ar parece tão rarefeito que sentimos dificuldade
para respirar. O que nos salva é o equipamento certo para este momento.
Depois vêm as tempestades de neve, os ventos gélidos que são os
problemas e as dificuldades que ainda não superamos. Se escorregamos
numa ladeira de incertezas, podemos usar as nossas habilidades para parar
e voltar de novo. Se caímos num buraco de falsidade de alguém que
estava coberto de neve, sabemos a técnica para nos levantar sem torcer o
pé e sem machucar quem esteja por perto. Para a escalada da montanha da
vida, é preciso aprender a subir e descer, cair e levantar, mas voltar
sempre com a mesma coragem. Não desistir nunca de uma nova
felicidade, uma nova caminhada, uma nova paisagem, até chegar ao topo
da montanha.
Colaboração: Renato Antunes Oliveira
Cada dia é um novo dia. Cada ano exige um esforço a mais para
prosseguir na escalada.
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РОЗДУМУВАННЯ НА РІЗНІ ТЕМИ ЖИТТЯ
О. Елевтерій Дмитрів, ЧСВВ
П РО Д У Х О В Н Е Л ЕДА РС ТВО
Зимова пора присипляє природу на її відпочинок. Коли наспіє весна ціла
природа пробуджується до життя. Одні рослини вкриваються листям, інші
цвітами і тим вказують на красу життя, де приємні аромати цвітів додають
підйому для людей і звірят і охоти до продовження туземного життя.
Господарі, також виходять на свої поля приготовляти ріллю до засіву і
садження зерна збагачуючи землю добривами. Чим більше вложать своєї праці
і конечних погноїв чого потребує рілля, тим більше поле вродить їм
винагороди в часі збору.
Ліниві рільники ніколи не мають доброго уражаю, коли не оброблять ані
добре не приготовлять свого поля, а засівають на неприготовану землю. Крім
того, садять будь-яке зерно. Ледача людина не може дати раду сама зі собою,
тим більше в її життєвих відповідальностях.
В книзі Приповідки сказано, що одного дня Святий Дух поглянув на поле
ледачого чоловіка, яке було в жахливому стані, зарощене кропивою і
будяками, камінна огорожа його розвалилась, а суха земля закрила й висушила
зерно (Приповідки, 24, 30-32). Поле лінивого рільника не вродить урожаю,
коли не обробити його, як потрібно і погною не вкласти, чого воно потребує,
тому бездільний рільник по звичаю є бідний і живе бідно.
Ісус Христос розповів причту, що царство небесне подібне до чоловіка-господаря, який рано-вранці вийшов найняти робітників у свій виноградник.
Домовився з ними по динарію денно і послав їх у свій виноградник. А коло
третьої години стрінув інших, що стояли бездільно на ринку, вислав і тих у свій
виноградник, обіцюючи, що заплатить їм по справедливості. Коло шостої і дев
’ятої години, зробив так само. Близько одинадцятої години стрінув інших, що
стояли і сказав їм: “Чого тут увесь день бездільно стоїте?” Сказав і їм іти
працювати. В різних годинах господар стрічав бездільних осіб. На кінець,
господар вийшов останній раз коло шостої години при заході сонця і скартав їх,
що бездільно стояли цілий день.
Виноградик символізує нашу душу, і не одних потрібно скартати за
бездільне життя, що переводять цілий день дармо, і не виконують добрих діл
для власної душі.
Подібно діється і сьогодні з особами, що займаються матеріальними
речами, а душа вкрилася кропивою пристрастей, колючками злої поведінки,
грішним камінням і прибита злобою світу, а їхня душа проживає бездільно...
Неодні бездільні християни, щоб себе оправдати, оправдуються, мовляв,
що не грішать і нічого не роблять злого. Але й добра не роблять. Коли б тільки
не роблять зла, але коли не дбають про спасіння душі на суді Божому, це не
добре для них, бо зможуть почути засуд: «Лукавий слуго й лінивий...» (Мат 25,
26-30).
Християнин з природи має святу відповідальність використовувати час на
збирання добрих діл на вічне життя. Вже пора для всіх пробудитись із сну,
тепер бо ближче спасіння, ніж тоді коли ми увірували... Відкиньмо, отже,
вчинки темряви й одягнімось у зброю світла (Рим. 13,11-12).
Господь Бог усіх закликає до праці над собою вже від самого рання.
Деяких вполудне, а інших при смерканні. Якщо хтось знехтує те Боже
запрошення і далі залишиться бездільним, не матиме спадщини в небі.
Святий Григорій шліте: Бачу велике число людей, що юрмиться по
вулицях, майданах і по різних заведеннях, трибуналах і ярмарках, одні входять,
другі виходять, і тиснуться попри себе. Те пожвавлення діється від рання до
ночі задля пожадання тіла, грошей і на задоволення власних пристрастей.
Якщо живемо для потрібних лише речей, а поза тим нічим іншим не
займаємося, тратимо туземне життя.
Людина, тратить свій час, коли керується тільки своїми змислами,
примхами тіла, і має час на все, але бракує часу зробити добре діло для власної
душі, яка знаходиться разом з тілом в стані ледарства.
Бездільна душа «Божий виноградник», запустіла, обросла травою,
кропивою, будяками й колючками. Неспосібна сповняти релігійні завдання як:
піти на Службу Божу, до Сповіді, св. Причастя, помолитися, зложити
милостиню чи заховати піст.
Якщо сьогодні переведе день байдужо без жодної застанови над вічним
життям, тратить день з його заслугами. Щоденно відчувають голод на душі
особи, які живуть і працюють для тіла. Тим більше голодуючі є ті особи, які
віддалені від Бога. Ледарство не позволяє творити добрі діла ані співпрацювати
з Богом. Ісус Христос закликає усіх нас до праці над душею: «Працюйте не на
ту їжу, яка проминає, л и т е на ту їжу, яка залишається на життя вічне, - яку
дасть вам Син Чоловічий, бо його Отець назнаменував» ( Ио 6,27).
Бог не хоче, щоб ми були безцільними в житті, а від ранніх літ покликав у
свій виноградник через хрещення, хоч ми ще нічого не розуміли, але почали
зростати в Божій ласці. Коли стали дорослими, в третій годині, покликав до
прийняття першого Св. Причастя, коли наша душа тоді злучилася з Христом
Євхаристійним не тільки на той один день, але на ціле життя.
О шостій і дев’ятій годині, одних покликав до заснування подружжя, інших
до Богу посвяченого життя, а ще інших до самітного життя. В останніх
годинах закликає усіх і повідомляє, що треба бути готовим постійно, бо
кожний день може бути останній. «Будьте готові, бо Син Чоловічий прийде
тієї години, що про неї ви не думаєте» (Мат. 24,42-44).
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As histórias por trás das m úsicas do G rupo Folclórico
Ucraniano Poltava
Integrante da Orquestra propõe projeto para conhecim ento das memó
rias relacionadas ao repertório do grupo

Orquestra do Grupo Folclórico Ucraniano Poltava em apresentação no Teatro
Guaíra. 57o Festival Folclórico e de Etnias do Paraná. Curitiba - PR, 2018.
Fotografia: Carla Lorentz.
Quando assistimos um espetáculo folclórico, a dança e a música são impor
tantes para representar a cultura de uma etnia diante da platéia. Mas, além da
narrativa visual e sonora que acontece nos palcos, existem mais histórias a serem
contadas. A musicista Leticia Grockotzki, acordeonista da orquestra do Grupo
Folclórico Ucraniano Poltava, aliou sua paixão pela música e pela história,
buscado encontrar essas histórias, repletas de memórias dos imigrantes e seus
descendentes, na pesquisa que desenvolve no mestrado em História Pública da
Universidade Estadual do Paraná (UNESPAR).
Ao ouvirmos uma marcha e assistirmos às danças e acrobacias dos cossacos
podemos imaginar como era estar nas estepes ucranianas há 400 anos, ao apre
ciar as músicas festivas e as danças com guirlandas de flores podemos conhecer
um pouco do colorido da primavera do leste europeu. Mas como isso veio parar
aqui? Essas manifestações artísticas tão expressivas fazem parte das atividades
do Grupo Folclórico Ucraniano Poltava, que se propõe, desde 1981, a preservar
as tradições ucranianas.
Leticia destaca que, junto ao desejo de manter viva a cultura ucraniana,
existe também uma bagagem de memórias da imigração. Escolher e ouvir uma
música pode despertar sentimentos profundos, com significados que vão além da
referência à Ucrânia, se conectando com o que foi vivido também aqui no Brasil,
evocando lembranças de como se deu a colonização e as tensões culturais
presentes nesse processo.

Ao analisar a escolha das músicas para as apresentações, Leticia pretende
enfatizar as motivações que atravessam ou são atravessadas por essas memórias.
Pensando então, quais são as memórias levadas para as apresentações e,
também, quais permanecem apenas nos bastidores? No grupo folclórico os
membros se sentem como uma família ao compartilhar não só da dança e da
música, mas também de celebrações que envolvem costumes, culinária e artesa
nato. Portanto, a união vai muito além da manifestação artística que vemos nos
palcos. Que tal conhecer um pouco mais dessas histórias?
Você pode acompanhar o trabalho da Leticia nas redes sociais, pelo Instagram ou Facebook, onde ela utiliza o nome artístico Ágatha Pradnik (@agathapradnik) e fica também o convite para conhecer o Grupo Poltava (@grupopoltava) no Clube situado na Rua Pará, no 1035, bairro Água Verde, em Curitiba.
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Golima do Embaixador
Tronenko
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R ostyslav Tronenko

R eflexões sobre os 130 anos dos ucranianos no B rasil

Embaixador da Ucrânia destaca necessidade de “encarecer
o preço da agressão” para a Rússia

Com a concentração de militares russos na fronteira com a Ucrânia, Kiev vem
alertando a comunidade internacional desde o ano passado sobre a possibilidade de uma
nova invasão pelo governo de Vladimir Putin - nos moldes da anexação da Crimeia, em
2014, e dos movimentos separatistas apoiados por Moscou na região de Donbass, conflito
iniciado no mesmo ano e ainda em andamento.
Após o chanceler ucraniano Dmytro Kuleba comentar em entrevista coletiva sobre os
esforços de Kiev para que o Ocidente não permita a repetição da crise deflagrada há quase
oito anos, o embaixador da Ucrânia no Brasil, Rostyslav Tronenko, detalhou, em entrevis
ta à Gazeta do Povo, sobre a pressão militar russa, como Moscou tem se recusado a
retomar os diálogos do Formato da Normandia, a ameaça representada pelo gasoduto
Nord Stream 2, a resposta dos aliados ocidentais aos alertas de Kiev e a perspectiva de
entrada do país na Otan, a aliança militar do Ocidente, e na União Européia.
O chefe da inteligência militar ucraniana disse ao Military Times que a Rússia, que tem
mais de 90 mil soldados na fronteira, está preparando uma nova invasão à Ucrânia, em janei
ro. Segundo a CNN, os Estados Unidos planejam enviar consultores militares e equipamen
tos, incluindo armas, para ajudar o país. Como se enxerga essa possibilidade de invasão?
A Rússia, pelo oitavo ano seguido, procura oportunidades para desestabilizar a situa
ção na Ucrânia, ocupando ilegalmente a República Autônoma da Crimeia e a cidade de
Sebastopol, travando e alimentando a guerra em Donbass, deslocando tropas e equipa
mentos perto das nossas fronteiras. Com essa quantidade de equipamentos e tropas que a
Rússia posicionou recentemente, não demorará muito para que ela comece a ofensiva, se
o Kremlin decidir fazê-lo. Nossa tarefa atual é fazer todo o possível para evitá-lo, e
também encarecer o preço da agressão para o governo russo.
Ao mesmo tempo, existe a prontidão dos parceiros da Ucrânia, em particular os
Estados Unidos, em deter a Rússia e fortalecer a capacidade da Ucrânia de se defender.
Eu acho que o que está acontecendo agora é mais uma demonstração de que a Rússia
pode ativar rapidamente as tropas e armas já acumuladas, e a liderança russa está conside
rando várias opções, incluindo as militares. Ainda é cedo para julgar qual será o cenário
da Rússia, mas vale a pena nos prepararmos.
O Ministério da Defesa da Ucrânia afirmou que, paralelamente aos movimentos
militares da Rússia nas regiões da fronteira, há também o aumento das atividades de propa
ganda russa, "com a preparação de informações falsas para desacreditar as forças arma
das". Como essas atividades têm acontecido, e qual o objetivo delas, na sua avaliação?
A guerra híbrida começou muito antes do ano de 2014, quando a Rússia invadiu a
Ucrânia. Essa guerra, além das tropas russas no território da Ucrânia sem insígnias, prevê
ações agressivas em várias frentes: propaganda enganosa, crise energética, desestabilização política com atuação de oponentes à vacinação. É possível que em breve também
vejamos tentativas de provocar uma crise migratória.
Desde 2014, a propaganda russa demoniza a Ucrânia para justificar a guerra contra
nós, em primeiro lugar, para o seu próprio povo.
Mas ultimamente a propaganda na mídia russa aumentou e mudaram-se as mensa
gens principais. Agora, a Rússia está acusando a Ucrânia de preparar ações que ameaçam
a estabilidade e a integridade territoriais russas. A opinião pública já está pronta, com
antecedência, para culpar a Ucrânia no caso de uma possível agressão russa.
À medida que a Federação Russa desloca mais tropas às nossas fronteiras, com mais
frequência se menciona a alta probabilidade de algum tipo de provocação da Ucrânia
contra a Rússia. Esta "provocação" pode num certo cenário justificar a incursão de tropas
russas no território da Ucrânia.
Na verdade, eu acho que estamos observando a preparação da mídia para um Casus belli.
Não podemos saber o que exatamente será usado para este propósito. Mas historica
mente já conhecemos vários exemplos que levaram à ocupação de países bálticos pelas
tropas soviéticas ou de parte de Finlândia, em 1939.
Continua na próxima edição.

Este ano a comunidade ucraniana no Brasil celebra os 130 anos da Imigração para o
Brasil. Festividades que se estenderão para o ano de 2022, em razão da pandemia do Covid-19. As duas grandes levas da primeira onda imigratória tiveram lugar nos anos de 1895 e
1896 e constitui a maioria dos descendentes de ucranianos no Brasil. Ao lado da diáspora
Argentina nós nos caracterizamos por ser uma das mais antigas no mundo. Os contingentes
após a segunda grande guerra não foram grandes e quase nulo nos últimos trinta anos compa
rado com outros países.
A situação dos Estados Unidos e do Canadá é muito diferente, lá eles receberam imigran
tes constantemente nas quatros ondas imigratórias, onde inclui-se grande contingente nos
últimos 30 anos. Na Europa, em particular em Portugal, Espanha, Itália, Alemanha e Polônia
a imigração majoritária é aquela dos últimos 30 anos, com trabalhadores que vão e voltam à
Ucrânia, remetem salários para os familiares deixados na Ucrânia.
Isso significa dizer que mesmo aqueles chegados após a última onda imigratória para o Brasil,
já se passaram de 70 para mais anos que aqui deitaram suas raízes e corpos, porque temos raros
sobreviventes. Salvo nas localidades onde temos comunidades compactas, igrejas e sociedades a
lingua vai se perdendo, muitos costumes e tradições caindo no olvido. Mas é inegável a marca forte
que ainda temos no panorama cultural no sul do país, de São Paulo ao Rio Grande do Sul.
Na última década perdemos expoentes expressivos da comunidade, como Dom Basílio
Krevei, Volodemer Galat, Oksana Boruszenko, Ivan Boiko, Ambrósio Choma, José Dilay,
Pedro Kutchma, Joâo Techy Filho entre outros. Mas por outro lado começou a despontar a
nova leva de jovens, netos e bisnetos dos imigrantes, formados nas universidades e com forte
presença feminina, que estão se destacando na manutenção e desenvolvimento das tradições
ucranianas e ao mesmo tempo tendo destaque profissional na sociedade brasileira. E aí e nas
comunidades compactas reside nossa esperança.
Esse cenário coloca para a comunidade ucraniana brasileira desafios específicos e diver
sos da diáspora em outros países, para cada um dos problemas postos a nossa frente. Na manu
tenção da língua estamos fazendo esforços, mas precisamos redobra-los. Precisamos formar
professores para o ensino da língua ucraniana aqui e na Ucrânia e tradutores. Por mais contra
ditório que pareça necessitamos traduzir livros da história da Ucrânia e de sua cultura para o
português, não só para o conhecimento da sociedade em geral para formar e trazer mais gente
para a preservação e desenvolvimento da cultura ucraniana. Pois aqueles que começam a
conhecer melhor a história e cultura de seus antepassados logo começam a fortalecer nossas
organizações, a estudar a língua ucraniana e contribuir para o nosso legado cultural.
E assim ocorre para cada um dos aspectos de nossa vida social e cultural. A tradição da
pyssanka está consolidada. A dança já tem voo próprio. Muitas igrejas estão sendo adequada
mente ornadas com os iconostase e bordados. Mas outras se perderam. Outras estão sendo
revigoradas. Por exemplo, a arte das Motankas, bonecas que são panos e fios enrolados está
renascendo. Cabe a nós dar apoio agora para que mais e mais comunidades tenham conheci
mento. Para isso no próximo ano com apoio da Universidade Unicentro realizaremos já um
curso para as comunidades do centro-sul do país. E assim temos que trabalhar aspecto por
aspecto de nossa cultura e de nossas necessidades.
Nós temos o esforço de grupos de abnegados, nas sociedades e nos grupos folclóricos,
que com sacrifício pessoal, puxam, carregam e empurram para a frente a comunidade. O
Jornal Pracia e o Xliborok estão se modernizando e indo nessa direção. A obra Ucrânias do
Brasil de Diego Antonelli, Andreiv Choma e Talita Seniuk é importante material a ser divulga
do junto as comunidades para o conhecimento de nossas tradições. O formato dos eventos
Slava Ukraini criado em União da Vitória por Vilson Kotviski, com o fim da pandemia, deve
mos retomar em todas as cidades, como as exposições de São Paulo, os cursos de culinária da
Associação Ivan Frankó, as feiras de Dia da Ucrânia e Iarmarok em Curitiba e as festividades
de agosto de Prudentópolis. Sem falar nos festivais nacionais de danças ucranianas: em 2022
em Pitanga. Ou fazer como no TPUK, reunir os amigos para cantar canções ucranianas.
Agora o Barvinok começou com um excelente curso de culinária ucraniana pelo Youtube. O
uso das novas ferramentas tecnológicas deve ser mais utilizado. Dos cursos online de língua
ucraniana que começamos nos últimos anos devemos avançar para cursos de formação
universitária a distância. Tudo ajuda: até o Barbaran e agora o Bar Ukra ter decoração e
culinária típica e Prudentópolis co-oficializar a língua ucraniana no Município.
Nossas perspectivas para os próximos anos estão em aproximar mais as instituições de
universidades parceiras no Brasil com as universidades ucranianas e aproximar as nossas
instituições culturais com as instituições ucranianas. A experiência tem demonstrado que o
contato direto de nossas entidades culturais com entidades culturais da Ucrânia e de outros
países da diáspora estão dando ótimos resultados. Com isso poderemos lapidar melhor ainda
a formação dessa juventude pujante que está surgindo.
Nós somos uma comunidade integrada na sociedade brasileira, miscigenada em grande
parte, que vive a cultura do país onde reside, mas também a de seus antepassados. A novas
gerações solucionaram a questão de ser ucraniano ou ser brasileiro. Eles são brasileiros que
gostam e amam a cultura dos outros e mantem e desenvolvem a cultura ucraniana. Lembro de
minha juventude quando entrava na sociedade ucraniana falando português e os velhos
olhavam torto para você. Eles não estavam de todo errado. Estavam na lógica natural deles
nascidos lá e vivendo aqui. Mas as novas gerações de netos deles tem outra lógica. Enfim
seguem os versos de Taras Chevtchenko: “meu irmãos, estudem, aprendam o que é dos outros,
mas guardem o que é seu.”
Para se elevar o nível de participação da comunidade em todas as atividades culturais,
políticas, das religiosas às danças e festas tradicionais, o conhecimento da história de seus
antepassados, de suas famílias, de seu povo, o significado dos ritos e tradições, é fundamental
para criar a autoestima e sentimento de identidade. Não adianta lamentar e fazer apelos
irracionais para a participação maior da comunidade se não se entende o contexto histórico e
sociológico e não se trabalha com respeito a personalidade de cada um e de todos para aproxi
mar com fraternidade uns dos outros.
Caminhar no sentido de fortalecer e aprimorar os avançados, para mobilizar os médios e
despertar os atrasados. Feliz Ano Novo !
Vitorio Sorotiuk
Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira
rcubras@gmail.com
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Os projetos religiosos que podem ganhar as
m aiores quantias na Lei Rouanet
Número de propostas com esse teor teve um salto na gestão de M ário
Frias em 2021; pacote inclui álbuns de m úsica gospel, teatro bíblico e festi
vais cristãos.
Por Tulio Kruse 24 out 2 0 2 1 ,08h26 - Revista Vela
O número dos projetos de cunho religioso, aprovados para captação de verba
via isenção fiscal com base na Lei Rouanet, cresceram bastante em 2021 durante
a gestão de Mário Frias como secretário especial de Cultura do governo Jair
Bolsonaro: foi de um projeto em 2020 (Frias assumiu em junho), para dezenove
neste ano. A lista inclui peças de teatro com personagens bíblicos, festivais com
temática cristã, livros e filmes sobre santos, álbuns de música gospel e oficinas
musicais ou pedagógicas, capitaneadas por entidades religiosas.
Todos os projetos foram aprovados na Secretaria Nacional de Fomento e
Incentivo à Cultura, comandada por André Porciuncula, um policial militar da
Bahia que já defendeu para que a arte cristã ganhe espaço no fomento oficial.
Nas redes sociais, ele publica trechos da Bíblia, elogia o escritor Olavo de
Carvalho, gurú da direita brasileira, e, ao lado de Frias, posa empunhando armas.
Até o início do ano, uma comissão julgava as propostas, mas o mandato dos 21
membros venceu em abril, e Porciuncula passou a ser o único responsável pela
aprovação.
No total, a secretaria aprovou a captação de 6,7 milhões de reais para esses
projetos em 2021. As verbas para cada um vão de 104.000,00 reais a 1,7 milhão
de reais. O maior montante é para o plano de atividades anuais do Instituto Religioso-Ortodoxo Beit Yakov, que oferece atividades educacionais e artísticas, que
vão do teatro e música ao curso de judaísmo e língua hebraica. A entidade é uma
das poucas proponentes da lista que já conseguiram captar recursos até o
momento: tem três patrocinadores para as atividades.
O segundo da lista é a peça Qohélet/O-Que-Sabe, montagem de um poema
bíblico do livro do Eclesiastes, com aprovação para captar R$997.128,00. A
mesma companhia de teatro responsável por essa proposta, a Cia. BR116, teve
financiamento recusado pela Secretaria Especial de Cultura neste ano. No caso
do projeto recusado, era a peça O Santo Inquérito, escrita em 1966, e que retrata
um tribunal de inquisição em Portugal e faz metáforas com as torturas na ditadu
ra militar brasileira.
Confira a lista de projetos religiosos aprovados em 2021:
1. Plano Anual Beit Yakov 2021: Programa de atividades culturais do Insti
tuto Educacional Beneficente Israelita-Brasileiro Religioso-Ortodoxo Beit
Yakov - R$ 1.717.382,00;
2. Qohélet/O-Que-Sabe: Peça de teatro baseada em poema bíblico do livro
de Eclesiastes - R$ 997.128,00;
3. Espaço K 18 anos: Livro sobre a história da Associação Beneficente
Cultural de Juventude Judaica Bracha Caroline - R$ 617.330,00;
4. Música no bairro: Projeto musical da Associação Evangélica Cristo
Redentor R$ 517.338,00;
5. Irmã Dulce, a Milagreira: Biografia da santa brasileira R$ 303.847,00;
6. Sons de esperança: Projeto musical da Agência Adventista de Desenvolvi
mento e Recursos Assistenciais - R$ 200.000.00;
7. A Arte das Catedrais do Paraná: Livro sobre a história de igrejas paranaen
ses R$ 199.925.00;
8. Projeto Experience: Álbum do cantor gospel lago Santos -R$ 199.871,00;
9. Santa Marina, o Monge: Filme documentário sobre a vida da religiosa
R$ 199.734,00;
10. Missal: Teatro sobre a Festa do Divino em Minas Gerais - R$ 199.67,00;
11. Revista Devarim: Periódico sobre tradições judaicas- R$ 198.414,00;
12. TS Music Gospel: DVD da artista gospel Thais Silva Oliveira de Souza
- R$ 198.234,00;
13-А Festa do Divino e as Caixeiras do Maranhão: Documentário sobre
tradição religiosa - R$ 189.111,00;
14. A arte em sucata: Projeto pedagógico da Associação Beneficente Cultu
ral Religiosa Centro Judaico do Brooklin - R$ 186.936,00;
15. Música para Crianças - Palavras em Movimento: Peça de teatro infantil
com personagens bíblicos - R$ 186.936,00;
16. Cavalhada e Festa de Nossa Senhora de Nazareth: Teatro de tradição
católica-R$ 166.870,00;
17. A Paixão de Cristo de Rio Pardo (RS): Teatro de tradição católica - R$
161.287,00;
18. Folclore e a literatura brasileira: Projeto pedagógico da Associação
Beneficente Cultural Religiosa Centro Judaico do Brooklin -R$ 119.856,00;
19. Paixão de Cristo Segundo Antonina: Teatro de tradição católica - R$
104.924,00.

ФРАНЦІЯ: ЄПИСКОПИ ВИРІШИЛИ ПРОДАВАТИ
ЦЕРКОВНЕ МАЙНО, ЩОБ ВИПЛАТИТИ
ВІДШКОДУВАННЯ ЖЕРТВАМ ПЕДОФІЛІЇ
Таке рішення було прийнято на
пленарному засіданні Конференції
єпископів Франції, що вчора
завершилось в Люрді. Крім того,
було прийнято ряд нових вирішень,
серед яких запровадження до
кожної духовної семінарії хоча б
однієї жінки з правом голосу.
Рішення
єпископів
були
наслідком
опублікованого
незалежного звіту комісії CIASE,
відповідно до якого в 1950-2020 роках 216 тисяч осіб стали жертвами
сексуального зловживання з боку духовенства.
Єпископи сформували комісію, що займатиметься виплатами фінансових
відшкодувань жертвам. Було вирішено, що у випадку потреби, буде продано
нерухоме і рухоме майно, що належить єпископату та дієцезії. Також
допускається отримання кредиту з метою виплати відшкодувань.
Окрім того, єпископат висунув прохання до Папи Франциска надіслати до
Франції візитацію, що мала б оцінити служіння єпископів у сфері охорони
неповнолітніх,а, за потреби, прийняти відповідні рішення.
Також було створено дев’ять робочих груп за участю мирян, дияконів,
священників, богопосвячених осіб, єпископів, а також жертв, котрі до весни 2023
року мають випрацювати конкретні пропозиції у сферах, пов’язаних із
сексуальним зловживанням та інше.
З а рішенням єпископату, усі особи, що працюють в душпастирстві
неповнолітніх (миряни, монахи та священники), повинні регулярно проходити
перевірку щодо свого ймовірного кримінального минулого.
Для усіх священників буде створено єдиний зразок документу, що
уповноважує уділяти таїнства на території іншої єпархії, який буде регулярно
актуалізовуватись та містити інформацію про право сповідати.
Єпископат хоче, щоб до складу керівництва кожної духовної семінарії та
формаційного дому входила хоча б одна жінка з правом голосу.
Французькі єрархи постановили створити національну базу заходів
запобігання педофілії в єпархіях, рухах і спільнотах (розташування приміщень,
обов’язкова формація і т.д.), що призведе до виникнення національної карти доброї
поведінки на захист неповнолітніх. Крім того, спеціалізована фірма проведе
«оцінювання ризику» та запропонує відповідно систему запобігаючих засобів.
У сі комісії і ради єпископату Франції складатимуться з єпископів та «інших
членів народу Божого».
Єпископи зобов’язались підписати у своїх єпархіях протокол про співпрацю із
місцевою
прокуратурою.
Також
прийняли
рішення
створити
загальнонаціональний канонічний карний трибунал і погодили його статут в
першій інстанції, що розпочне діяльність з 1 квітня 2022 року.
Перед кожним пленарним засіданням КЄФ її доктринальна комісія повинна
подавати звіт про свою діяльність у сфері питань, заторкнутих у звіті CIASE
(сексуальна мораль, антропологія, служебне священство, інструменталізація
слова Бож ого, розрізнення між владою, що випливає зі свячень і управлінською
владою та ін.), опираючись на компетенції католицьких університетів.
Зрештою , єпископи звернулись до ради КЄФ у юридичних справах з
проханням уточнити і представити на пленарному засіданні в березні 2022 року
рекомендації звіту CIASE, що вимагають подальшого затвердження
Апостольської Столиці.
Джерело: wiara.pl

С
Caboclo de Fé
Caboclo de fé não podia mais caminhar, hoje está ajoelhado na frente do
altar, para agradecer Nossa Senhora Aparecida, curou suas pernas transformou
seu coração mudou sua vida.
Esse caboclo estava desanimado pela medicina que dizia que não podia
fazer mais nada e que suas pernas seriam amputadas, mas ele tinha fé que pela
mãe Aparecida suas pernas seriam curadas.
Hoje ele é um caboclo feliz, todos conhecem sua história e acreditam no que ele diz.
Caboclo de fé não podia mais caminhar, hoje está ajoelhado na frente do
altar, para agradecer Nossa Senhora Aparecida, curou suas pernas transformou
seu coração mudou sua vida.
Com fé provou que a força vem de cima, que Nossa Senhora Aparecida é
maior que a medicina.
Caboclo de fé não podia mais caminhar, hoje está ajoelhado na frente do
altar, para agradecer Nossa Senhora Aparecida, curou suas pernas transformou
seu coração mudou sua vida.
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“Coração de Pai” : O ano dedicado a São José
na Província Basiliana de S. José, no Brasil

Em 2020, o Papa Francisco, pela Carta Apostólica “Patris Corde” (Coração
de Pai) - por ocasião dos 150 anos da proclamação pelo Papa Pio XI, em 08 de
dezembro de 1870, de São José Patrono Universal da Igreja, decretou que o ano
de 2021, até 8 de dezembro, será dedicado a São José, com a intenção de incenti
var os fiéis a conhecer melhor e refletir sobre São José, pai adotivo de Jesus e seu
papel no plano de Deus.
Não é primeira vez que a Igreja, através de seus líderes, especialmente papas
e bispos, lembra aos fiéis a importância de S. José na história da salvação.
A devoção a S. José vai a tempos remotos. As etapas que levaram a Igreja a
estabelecer o culto de São José foram muito longas, desde Sisto V que no final
do século XV fixou a data da festa para 19 de março. Mas, o início de uma práti
ca de piedade mais organizada, que foi crescendo aos poucos em diversas partes
da Igreja católica, vem de 1802 quando, em Veneza, foi publicado um opúsculo
de devoções a S. José para o uso de uma Confraria de Santo Agostinho. A partir
desta data foram surgindo devocionários e reflexões sobre o santo esposo de
Maria e vários papas publicaram documentos sobre o santo, incentivando os fiéis
a praticar devoções a ele e a refletir sobre suas virtudes. Temos, por exemplo, a
prática do Mês de S. José confirmada por Pio IX, depois por Pio XI. Em 1956, o
Papa Pio XII instituiu a festa de São José Operário, a ser celebrada no dia I o de
maio, Dia Universal do Trabalho. O Papa João XXIII, querendo confiar ao “pai”
terreno de Jesus o Concilio Vaticano II, escreveu em 1961 a Carta Apostólica Le
Voei, na qual faz um sumário da devoção a São José sustentada pelos seus predecessores. O papa João Paulo II escreveu uma Exortação apostólica sobre a figura
e missão de São José na vida de Cristo e da Igreja. E, ultimamente, temos a Carta
Apostólica do Papa Francisco.
A Província da Ordem de São Basílio Magno consagrada a São José, em
homenagem ao seu Patrono, celebrou este Ano de São José com várias solenidades nas paróquias e comunidades onde exercem pastoral os membros da Ordem
basiliana.
A Paróquia São Josafat em Prudentópolis, através do seu pároco Pe. Dionisio Horbus, prontificou-se em organizar as comemorações. Providenciou a
publicação de um breve devocionário bilíngue (português e ucraniano) a São
José, dedicando grande espaço da sua pastoral para a divulgação dessa devoção
entre os fiéis. Houve tríduos nas paróquias e capelas, pregações, palestras sobre
a pessoa do Santo Esposo de Maria nas igrejas, reflexões pela Rádio Copas
Verdes por mais de dois meses. Houve celebrações nas seguintes paróquias e
comunidades adjacentes: Paróquia Bom Jesus - Ponta Grossa, Paróquia Sagrado
Coração de Jesus - Ivaí, Paróquia Santíssima Trindade - Campo Mourão; Paró
quia Nossa Senhora Auxiliadora - Curitiba; Paróquia Sagrada Família - Irace
ma, SC; Paróquia Nossa Senhora da Glória - Pitanga, Sagrado Coração de
Maria, - Irati; Assunção de Nossa Senhora - Guarapuava; Paróquia S. Nicolau Roncador; Nossa Sra. do Perpétuo Socorro - Mafra, SC. Houve também celebra
ções em outras paróquias administradas por sacerdotes diocesanos, especial
mente onde trabalham Irmãs da Congregação de São José.
Com grandes solenidades celebrou-se este Ano de S. José, na maior Paró
quia do rito ucraniano no Brasil, em Prudentópolis.
Merece destaque especial a peregrinação do ícone de S. José na Paróquia de
São Josafat em Prudentópolis, com celebrações de Akathistos, Moleben, Ladai
nhas e outras devoções em todas as igrejas que pertencem à esta paróquia.
Durante três meses, as comunidades recebiam solenemente o ícone de S. José
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que permanecia na igreja por uma semana, durante a qual diariamente o povo se
reunia para celebrações e reflexões sobre a pessoa de S. José, suas virtudes, seu
papel na obra da redenção. Além das celebrações dirigidas pelo povo, celebra
vam-se duas ou mais missas durante a semana. No final da semana, os fiéis
transportavam em procissão o ícone para outra comunidade que festivamente
saudava São José, representado pelo seu ícone. Inclusive, foi impresso especial
mente para essa finalidade um devocionário bilingue (português e ucraniano) e
distribuído pelas paróquias e pelas capelas. A recepção acontecia sempre com a
presença do sacerdote que se dispunha a ouvir confissões e celebrava Moleben,
a Divina a Liturgia e proferia o sermão sobre São José. Durante a semana nas
celebrações lia-se diariamente mensagens especialmente preparadas sobre o
assunto. Em muitas comunidades havia tríduos e sermões com temas de missões
pronunciados por sacerdotes convidados.
Como não temos dados sobre como as celebrações ocorreram em diversas
comunidades, relatamos apenas o que aconteceu na Paróquia São Josafat, em
Prudentópolis. Houve dois ícones em peregrinação. As seguintes comunidades
receberam o ícone de S. José.
*
ícone 1: Linha Queimadas (N. Sra. de Fatima) de: 05 a 12 de setembro;
Papanduva de Baixo (S. João Batista): 12 a 19 de setembro; Linha São Pedro
(São Pedro): 19 a 26 de setembro; Ponte Alta (N. Senhora das Graças): 10 a 17
de outubro; Palmital (São José): 17 a 24 de outubro; Ponte Nova (N. Sra. de
Hoshiv): 24 a 31 de outubro; Tijuco Preto (SS. Eucaristia): 31 de outubro a 07 de
novembro; Segunda Linha de Marcondes (São Nicolau): 07 a 14 de novembro;
Jesuíno Marcondes (Apresentação de Jesus no Templo): 14 a 21 de novembro;
Linha Esperança (N. Sra. do Patrocínio): 21 a 28 de novembro; Concórdia (São
Tarcísio): 28 de novembro a 05 de dezembro.
ícone 2: Eduardo Chaves (Natividade de N. Senhora): de 05 a 12 de setembro;
Piquiri (S. Miguel Arcanjo): 12 a 19 de setembro; Vista Alegre (Apresentação do
Senhor no Templo): 19 a 26 de setembro; Perobas (Três Hierarcas): 16 de setembro
a 03 de outubro; São Sebastião (Assunção de N. Senhora): 03 a 10 de outubro;
Linha Paraná (Transfiguração de Nosso Senhor): 10 a 17 de outubro; Cachoeirinha
(Imaculada Conceição): 17 a 24 de outubro; Barra de Areia (S. Nicolau): 24 a 31
de outubro; Alto do Barra Grande (Santíssima Trindade): 31 de outubro a 07 de
novembro; Herval Sede (Natividade de S. João Batista): 07 a 14 de novembro;
Ligação (Imaculada Conceição): 14 de novembro a 05 de dezembro.
Em algumas comunidades, durante a semana, o ícone visitou capelas que
pertencem ao rito latino, mas onde celebra-se também para os fiéis do rito ucra
niano (Ivaí Segunda Sessão, Anta Gorda e Macacos).
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З Р Е Ч І, Я К І Д И Т И Н І П О Т РІБ Н О ЗН А Т И
П РО С В О Є ТІЛО
Теологія тіла не тільки для дорослих.
Як батьки, ми починаємо вчити своїх
дітей про частини їхнього тіла, коли вони
ще зовсім маленькі. Вони вчаться
вказувати на свої вуха, очі, рот і ніс, пупок
і пальці ніг; потім, стаючи старші, вони
дізнаються більше про те, як працює їхнє
тіло.
Як батьки-католики, ми не просто
хочемо передавати біологічну інформацію
- ми хочемо, щоб наші діти дізналися про значення та призначення свого тіла. З
чого ми розпочнемо і як повідомити про це молодшим дітям?
Коли святий Іван Павло II був папою, він виголосив низку повчань під час
своїх аудієнцій протягом приблизно шести років. Близько 135 з них були зібрані
разом і тепер становлять те, що відомо, як «Теологія тіла». Ця теологія ставить і
відповідає на такі запитання: Чому Бог дав нам тіло? Що означає мати і тіло, і
душу? Що означає бути створеним за образом і подобою Божою ? Що ми повинні
робити зі своїм тілом? Що Ісус показав нам про призначення наших тіл?
Зайве говорити, що теологія тіла - це багата і складна теологія, яка буде
розгортатися й розвиватися протягом багатьох років, але вона має багато чого
навчити нас просто зараз про стосунки та кохання, стать, ідентичність та
призначення. Існують також основні принципи, які кожен батько може прищепити
своїм дітям з самого раннього віку, які будуть глибоко служити їм на кожному
етапі життя.
Ось 3 прості істини, які кожна маленька дитина повинна знати про своє тіло:
1. Ваше тіло добре.
Б ог створив світ і все в ньому з любові. У Книзі Б уття ми читаємо, що Бог
створив людину за своїм образом, чоловіком і жінкою. Він створив нас. ми тіло і
душа - обидва разом складають те, ким ми є, як люди. Коли гріх увійшов у світ, він
не зробив наші тіла поганими - він зруйнував первісну єдність, яку ми мали з
Богом, один з одним і з самими собою. Гріх привів до наших тіл смерть і тління, але
він не позбавив нас доброти, вкоріненої в Бож ій любові.
Як практично донести до маленьких дітей, що тіло добре? Ми можемо
відзначити красу їхніх т іл ... м ’якість їхньої шкіри, колір очей, дивовижність їхніх
рухів. Ми можемо переконатися, що не критикуємо власне тіло, а хвалимо його за
те, як воно виглядає і багато речей, які воно робить для нас. Ми можемо вивчити
наше власне ставлення до тіла і переконатися, що те, як ми говоримо про тіло і як
ми поводимося в нашому повсякденному житті, передає, що ми віримо, що тіло
прекрасне, створене Богом за Його образом і подобою, і дуже добре.
2. Твоє тіло - це дар.
Б ез нашого тіла ми б не були людьми. Усе наше тіло - це дар - руки й ноги,
м ’язи й органи, клітини й синапси. Якщо наше тіло є даром, це означає, що є
дарувальник - Бог. І подарунки потрібно не тільки приймати з подякою, але й
дарувати. Ми призначені для того, щоб віддавати себе в своїх тілах і через них. Ми
робимо це, коли любимо себе та інших.
Щоб навчити дітей, що їхнє тіло - це дар, ми можемо вказати на те, що їм дає
їхнє тіло - здатність рухатися, вчитися, відчувати, розуміти світ. Ми можемо
говорити про те, як важливо поважати і любити Бога, дарувальника. Поважати і
любити Бога означає щодня дякувати Йому і виконувати Його заповіді. Ми також
можемо навчити поважати і любити себе, що означає добре ставитися до свого
тіла, митися, чистити зуби, харчуватися здорового їжею, багато спати і займатися
спортом, а також робити правильний вибір. Ми можемо звернути увагу маленьких
дітей на те, що, коли вони виконують роботу по дому, свою шкільну роботу, вони
дарують собі «подарунок».
Слід також сказати, що якщо у вашої дитини є хвороба чи інвалідність, це
жодним чином не знецінює тіло, як подарунок. Коли гріх увійшов у світ, він приніс
хвороби, смерть і зламаність, які ми всі так чи інакше відчуваємо у своєму тілі, але
поки ми маємо дихання, наші тіла є дарами, через які ми живемо, любимо і
віддаємо себе. Ісус прийшов, щоб відновити все до їхньої первісної цілісності, і
одного дня наші тіла воскреснуть, повністю зцілені.
3. Ваше тіло розмовляє мовою.
«Тіло і тільки воно має здатність робити видимим невидиме, духовне і
божественне» - Папа Іван Павло П.
Те, що ми робимо зі своїм тілом, має значення. Наші тіла розмовляють мовою.
Кожен ж ест, кожна думка, слово і дія щось передають про те, хто ми є і хто такий
Бог. Ми можемо говорити правду або брехати своїм тілом. Чи будемо ми любити
інших щиро і чесно? Або ми будемо використовувати інших для власної вигоди?
Ми можемо навчити наших дітей мові їхніх тіл, привертаючи увагу до того, як
вони використовують своє тіло. Ми можемо заохочувати їх завжди говорити
правду своїм тілом. Ми повинні визнавати почуття та називати їх, щоб діти
навчилися розуміти емоції та те, як вони передаються. Коли дитина використовує
своє тіло, щоб допомогти або завдати шкоди комусь іншому, ми можемо вказати
на це словами: “Андрію, руки не для того, щоб бити” або “Дякую, що показав мені
любов цими чудовими обіймами!” Ми також можемо нагадати дітям, що
поклоняємося Богу своїм тілом, навіть у найдрібніших способах - стоячи на
колінах, зводячи руки разом, кланяючись, піднімаючи руки.
Простими щоденними способами ми можемо навчати дітей, що наше тіло
справді має значення, і що ми були створені для того, щоб віддавати славу Богу в
нашому тілі та через нього, використовуючи його для любові, для стосунків і для
поклоніння. З малими це найкраще передати простою мовою і жестами, а
передусім - на власному прикладі.
Джерело: Родина

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 é uma coluna que traz representantes da intelligentsia ucraniana que viveram entre os séculos XVIII e XX e que influenciaram os primeiros
ucranianos que emigraram para o Brasil, bem como seus descendentes.
Ela é assinada pela historiadora Talita Seniuk, que é descendente de ucranianos,
colaboradora do Blog Exílio-migração política onde escreve sobre o drama dos
exilados ucranianos do período soviético e coautora do livro “Ucrânias do Brasil 130
anos de cultura e tradição ucraniana”.

V ira Vovk
Vira Vovk é o pseudônimo de Vira
Selianska. Nascida num a família de médicos e
arqueólogos, na região da Galícia, em Boryslav,
em janeiro de 1926, é um a proeminente escri
tora, tradutora e estudiosa da literatura, que
vive há décadas no Brasil.
Sua educação básica aconteceu num giná
sio em Lviv e, posteriormente, devido a ocupa
ção bolchevique na Ucrânia sua família exilou-se em Dresden, na Alemanha, onde term inou
o Ensino Médio. Depois da Segunda Guerra
Mundial, nesse mesmo país ela estudou Musicologia, Alemão e Estudos Eslavos na Universi
dade de Tübingen. Mais tarde, a família teve
que se m udar novamente, dessa vez para M uni
que.
Em 1945, Vira e sua mãe mudaram-se para Portugal e em 1949 para o Brasil,
residindo no Rio de Janeiro. Em 1954, ela ingressou na Universidade de Santa
Ürsula, onde cursou Inglês, Língua Grega Antiga e Literatura. Entre 1956 e 1957,
estudou Literatura Comparada em Munique. Em 1965, foi para os Estados
Unidos na Universidade de Columbia em Nova Iorque.
De volta ao Brasil, entre 1967 e 1986, Vira foi professora titular de Literatura
Alemã e chefe do Departamento de Estudos Alemães da universidade carioca
que tinha estudado anteriormente, e, entre 1974 e 1986, ela também lecionou na
Universidade de Cabo Frio. Da década de 80 até 1996 atuou na Universidade do
Estado do Rio de Janeiro.
Vira é fluente nos idiomas português, francês, alemão, inglês e ucraniano e
isso se reflete em seus trabalhos. Como defensora ativa da língua e da cultura
ucraniana, já participou de eventos, palestras, artigos e discussões nos Estados
Unidos, Canadá, Inglaterra, França, Roma, Espanha, Alemanha e Argentina.
Apesar de se dedicar mais ao campo da literatura, ela é doutora em Filosofia
também. Dona de um a imensidade de obras, Vira publicou vários livros de
poesia, prosa, peças de teatro e traduções. Juventude (1947), Amanhecer (1955),
Elegias (1956), Acácias Negras (1961), Cartas de Amor da Princesa Verônica ao
Cardeal Giovanni Battista (1967), Meandros (1969), Mandala (1980), Máscaras
Femininas (1993), Prosa (2001), Sétimo Selo (2005), Poção Romena (2007),Vi
deira: pequena antologia da nova lírica ucraniana e Vida (2014); são algumas de
suas obras.
Na literatura infantil, uma das mais famosas peças é O Conto do Cavaleiro de
1993. Entre as traduções, as obras do poeta ucraniano Vasyl Holoborodko para o
português; peças e livros do dramaturgo suíço Durenmatt, do poeta espanhol
Lorca e do poeta francês Claudel para o idioma ucraniano.
Suas obras são repletas de versos engenhosos, com muitas reflexões e riqueza
de expressão; mesclando a cultura ucraniana com uma atmosfera brasileira, mos
trando pontos interessantes dos dois países. Dois motivos principais sempre
aparecem na sua escrita: um a geografia exótica e o misticismo religioso, que
podem ser resultado dos seus deslocamentos durante a vida.
Atualmente, seu legado conta com 10 coleções de poesia, 10 romances, 11
peças de teatro e inúmeras traduções do ucraniano para o português como Anto
logia da Literatura Ucraína (1959), Lendas Ucranianas (1959), A Canoa no Mar
(1972), Galos Bordados (1972), Contos Populares Ucranianos (1983).
Vira recebeu diversas homenagens e prêmios literários por suas obras, como
o Ivan Frankó em Chicago nos anos de 1957,1979 e 1982, e em Kyiv, na década
de 90. Foi laureada pelo Prêmio Literário Internacional Ivan Koshelivets em
2012. Na Ucrânia venceu em 2008 o Prêmio Nacional Taras Shevchenko.
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Os alunos estarão contribuindo com o Jornal Prada ao longo do ano de 2022.
Ao todo serão 12 textos. Estes textos são resultado de um projeto desenvolvido
no curso. Os alunos pesquisaram a vida de pessoas que eles consideram serem
inspiração para a comunidade ucraniana no Brasil.

Українці в Бразилії - Н адихаючі Люди
Володимир Максимович Борух народився в селі Острівчик - в
Буському районі, Львівської області (Україна), 14 травня 1899 року.
Приїхав до Бразилії в 1908 році. Ж ив у колонії Табоаозіньо в
Прудентополісі й помер у 1970 році коли йому виповнився 71 рік.
Володимир, хоча проста людина, любив читати і цікавився новинами
слухаючи радіо. Ж ив чесно та зберігав українську мову й традицію. На
мою думку, дідусь Володимир надихаюча людина тому що він, імігрант,
переміг великі труднощі й завжди мріяв про краще майбутнє. Завдяки
імігрантам, як Володимира, українська мова й традиція збережені в
Бразилії. В цей період, в Україні, часто вороги забороняли українську, а тут
рідна мова була вживана і до сьогодні жива. Імігранти наші герої!
АВСТРО-УГОРСЬКА ІМПЕРІЯ - СВІДОЦТВО ХРЕЩЕННЯ
(IMPÉRIO AUSTRO-HÚNGARO - CERTIDÃO DE BATISMO)

Ucranianos no Brasil -Pessoas Inspiradoras Valdomiro Maksemovitch
Boruch nasceu na aldeia Ostrowski - no Raion Buskyi, óblast de Lviv (Ucrânia),
em 14 de maio de 1899. Veio para o Brasil em 1908. Viveu na colônia Taboãozinho em Prudentópolis e m orreu em 1970 quando estava com 71 anos. Valdomi
ro, embora um a pessoa simples, gostava de ler e interessava-se por notícias
ouvindo rádio. Viveu honradamente e preservou o idioma e as tradições ucranianas. No m eu pensamento, o avô foi inspirador porque ele, imigrante, superou
grandes dificuldades e sempre sonhou com um futuro melhor. Graças aos
imigrantes como o Valdomiro, o idioma e a tradição ucraniana foram preserva
dos no Brasil. Neste período, na Ucrânia, frequentemente os inimigos proibiam
o ucraniano, e aqui a língua m aterna era usada e até hoje está viva. Os imigrantes
são nossos heróis!
GENÊSIO BORUCH

j

Por Julia Regina Bordun Bertoldi e Eugênia Osatchuk

Um novo ano chegou trazendo mais esperança e otim ism o frente aos
desafios enfrentados nos últim os tem pos.
0 mês de janeiro na Ucrânia abriga o período mais rigoroso do inverno, com temperaturas
negativas e muita neve. Em ucraniano o mês é січень. Há duas versões para o nome deste mês, a
primeira onde a palavra que deriva do verbo "сікти" significa bater com força e cortar (como
espada ou faca), pelo mês de janeiro o frio ser tão intenso, a Analogia com o frio é que ele está
picando o corpo, então, pelo frio deste mês é "січе", ele "січе" = "він січе" por isso "січень" no
caso nominativo. A segunda versão é que na Ucrânia, inicia-se o período que se prepara a terra
tirando galhos e raízes para plantar na primavera e recebe o nome de "січа" em substantivo signi
fica: "aquele que “січе” ou seja, picando/batendo com os ramos neste período de preraro".
Janeiro concentra importantes datas festivas e como na Ucrânia as igrejas seguem o Calen
dário Juliano implantado pelo Imperador Júlio César no ano 46 A.C., tem uma diferença de 13
dias para o calendário gregoriano ao qual seguimos.
1 - Ano novo do calendário gregoriano - Новий Рік
6 - Véspera do Natal onde prepara-se a Ceia e cantam-se as Kolhadas- Святий Вечір,
7 - Natal - Різдво
13 - Véspera do novo ano (calendário antigo) - Новорічна Ніч
14 - Ano Novo 14 de janeiro - Старий Новий Рік
19 - Epifania - Batismo de Jesus - Хрещення Господнє на річці Йордан
A Tamara Bondarchuk (Тамара Бондарчук), imigrante ucraniana, há 27 anos vive no Brasil
e nos conta como foi sua vida na Ucrânia e como vivenciavam o Natal.
Nasceu na cidade Lyubeshiv, distrito/estado Volynh UA. Filha de Serhii Lichtvan (Сергій
Ліштван) relojoeiro e de Tetiana Lichtvan (Тетяна Ліпггван) que trabalhava em clinica. Para
fazer uma faculdade saiu da cidade e estudou na Universidade em Lutsk, capital do estado. Ao
concluí-la voltou para trabalhar como professora de inglês e como diretora do clube de crianças.
Relembra: “ Nosso Natal - Різдво, era totalmente diferente na minha época. Eu fui criada
no período de União Soviética, com restrições da fé e de práticas religiosas. Somente no Brasil
participamos das celebrações litúrgicas e atividades na igreja. Na Ucrânia celebrávamos o Natal
no calendário antigo, nos dias 6 e 7 de janeiro. Quando era criança, nesses dias nós íamos nas
casas dos familiares e vizinhos щедрувати, as pessoas agradeciam e davam presentes, doces e
moedinhas.
Na véspera, em casa, preparava-se com muita alegria o jantar - Святий Вечір com kutiá
-кутя, kvachena kapusta - квашена капуста, vinahret - вінегрет, linguiça caseira - домашня
ковбаса, batata cozida - варена картопляне bebida - і горілка, para celebrar o Natal em família.
Na comemoração do ano novo do antigo calendário o dia 13 e 14 de janeiro as ceias eram
sem carne somente com Kutiá e saladas. Na minha região iniciávamos uma quaresma até a
Pascoa, sem comer carne. Para nós as canções na Rizdvo e Kolyada são diferentes. Na Risdvo
canta-se só sobre nascimento de Jesus e as da Kolyadu depois do natal as letras das kolhades
variavam mais entre o nascimento e a Glória de Jesus.”
Também relata: “Depois da explosão em Chomobyl a nossa região foi muito contaminada
o que comprometeu muito viver na região. Como tínhamos parentes no Brasil e os tios moravam
em Curitiba, tomamos uma importante decisão de sair da nossa pátria, primeiro vieram o meu
tato Serhii e a minha mama Tetiana e em 1991 abriram a 'Relojoaria Ucrânia’ em Curitiba, e o
meu sonho se realizou em 1994 quando vim com os dois filhos, Serhii de 11 anos e a filha Tetiana
com 4 anos.
Sem saber falar português fui procurar a sociedade ucraniana da cidade e também conhecí
o Barvinok e fomos frequentar e conhecer as pessoas.
Um amigo do meu tio me ofereceu trabalhar em feiras e em 1994 comecei a fazer a 'Feira
Gastronômica no Batei’ e não parei mais, assumi um espaço na Feira do Largo da Ordem na área
de alimentação, intercalando com encomendas e o trabalho junto com os pais na relojoaria.”
Por seu vasto conhecimento e habilidades na culinária ucraniana, fez parte do Projeto Ponto
de Cultura organizado pelo TPUK - Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana, em 2010,
ensinando nas comunidades ucranianas de Curitiba novas receitas e diferentes técnicas para
prepará-las.
Nesta decisão de atravessar os continentes a memória que fica do seu país é de um mundo
que iniciava seu novo caminhar com a soberania na busca da sua nova identidade após a dissolu
ção da URSS. E, quando fala destas lembranças Tamara diz: “Saudade?- eu visitei Ucrânia 15
anos depois! Ucrânia já como país independente! Ê outra Ucrânia que eu deixei que para mim
tornou-se estranha e diferente. A mama Tetiana, tem 83 anos, também sente muita saudade
daquela Ucrânia que ela lembra, não imagina como está lá hoje e pela sua idade não poderá mais
retornar à sua amada Ucrânia.”
A nostalgia se concretiza quando reafirma: “Tenho saudades daquela minha Ucrânia.”
Para todo imigrante a adaptação é um grande desafio, principalmente entender os costumes,
o idioma, o jeito das pessoas e se reinventar.
Tamara, imigrante determinada e dedicada, fala com gratidão e amorosidade do Brasil, país
que lhe acolheu e deu oportunidades. Com isso não hesita em ajudar o próximo e estender a mão
a quem precisa. Dentre estes, deu suporte especial e fraternal para uma família de imigrantes
ucranianos que encontrou obstáculos e muita dificuldade
principalmente com a saúde. Sua generosidade é admirável!
Ao resgatar as emocionantes lembranças do Natal na
Ucrânia, nos presenteia com um dos pratos que servem na
Ceia:
вінегрет - Vinagrete Ucraniano:
- варена картопля - batata cozida
- квашена капуста- chucrute
- варений буряк- beterraba cozida
- варена фасоля - feijão cozido
- варена морква- cenoura cozida
- квашені огірки- pepino azedo
- головка цибулі- cebola
A quantidade é conforme a quantidade de pessoas a
serem servidas.
Cortar em pedaços, mistura, acrescenta o óleo e sal, ou
temperos a sua escolha (alguns misturam maionese), coloca-se
em uma travessa e estará pronto para servir! Смачного!
Христос Раждається! Щасливого Нового Року!
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перших учнів Христос хотів зробити не так носіями якогось вчення, як
свідками Воскресіння.
Переповідаючи зміст сьогоднішнього євангельського уривка від Луки 7,
11-16 про зустріч Христа з похоронною процесією в місті Наїн, Глава
Церкви зазначив, що ця розповідь відкриває нам зміст свята життя, а сама
подія є провісником Христового Воскресіння.
«Христос бере за руку сина вдови і повертає його до життя, виконуючи
подібний ж ест до того, який бачимо на іконах Христового Воскресіння, де
Господь підіймає померлого Адама з гробу, тримаючи його за руку. Цікаво,
що тримає не за долоню, а за зап’ястя, де зазвичай лікар шукає в людини
пульс. Подія Зіш естя в ад відбулася у глибинах смерті, але сьогоднішня
історія відбувається серед людей, щоб показати, провістити Воскресіння
самого Христа-Спасителя», - наголосив Блаженніший Святослав.
У момент повернення до ж иття сина вдови з Наїну, каже проповідник,
похоронна процесія перетворюється на бенкет, свято життя, бо Христос
повертає матері не тільки сина, а й втрачену надію.

Нагальність програми «євхаристійного відродження» продиктована
низьким рівнем розуміння таїнства серед вірних і наслідками впливу
пандемії на релігійне життя.
Скликання Національного Євхаристійного Конгресу в 2024 році та
затвердження важливого документа про Пресвяту Євхаристію - такими
будуть основні теми наступної осінньої пленарної асамблеї Конференції
Католицьких Єпископів США, запланованої на 15-18 листопада 2021 року в
Балтиморі. Це буде перша після дворічної перерви очна зустріч ієрархів:
через пандемію Covid-19 весняна пленарна зустріч 2020 року була
скасована, а наступні дві відбувалися в онлайн-режимі.
Євхаристійне відродження
Єпископи працюватимуть над «Eucaristhic Revival» (Євхаристійним
відродженням), трирічним душпастирським планом, представленим
Комісією єпископату з питань євангелізації та катехизації. Спонукою для
ініціативи «Eucharistic Revival: Му Flesh for the Life o f the World»
(Євхаристійне Відродження: Тіло моє, що приноситься за ж иття світу)
стали результати соціологічного дослідження, представленого 2019 року,
яке засвідчило низький рівень розуміння головного Святого Таїнства. Я к
виявилося, 69% американських католиків не вірять у реальну присутність
Христа в Пресвятій Євхаристії. Додатковою спонукою для підтримки
«євхаристійного відродження» стало також усвідомлення наслідків
пандемії для релігійної практики.
Програма передбачає три етапи, починаючи від приготування
«євхаристійних місіонерів», завданням яких буде катехизувати вірних про
справжнє значення Євхаристії та анімувати євхаристійні ініціативи на
парафіях. Кульмінаційним моментом трирічної програми повинен стати
Національний Євхаристійний Конгрес у 2024 році.
Євхаристійна послідовність
На порядку денному також затвердження Декларації про значення
Пресвятої Євхаристії в житті Церкви, приготоване Комісією єпископату з
питань віровчення. Вона включає також розділ, присвячений
«Євхаристійній послідовності», тобто, достойності особи, що приступає до
Причастя, маючи на увазі тих віруючих-католиків, які займаючи
громадські пости, підгримують законодавство, суперечне з навчанням
Церкви.
Інші питання
Крім того, передбачено обговорення синодального процесу 2021-2023
років, розпочатого Папою Франциском. Йтиме мова також про сімейне
душпастирство, літургійні питання та соціальне служіння. Єпископи
оберуть керівництво деяких комісій та затвердять попередній бюджет
Єпископської Конференції.
Джерело: vaticannews.va

ГЛАВА УГКЦ ПРО ЗАВДАННЯ ХРИСТИЯН У
СУЧАСНОМУ СВІТІ: «БУТИ СВІДКАМИ
ВОСКРЕСІННЯ І БУДІВНИЧИМИ КУЛЬТУРИ ЖИТТЯ»
Я б так холів, щоб про Воскресіння Христове ми не просто говорили, а
в нього повірили, зокрема всі ті, які сьогодні сумують і почуваються
заручниками смерті. Про це сказав Отець і Глава У ГКЦ Блаженніший
Святослав під час проповіді в Патріаршому соборі Воскресіння Христового
у 20-ту неділю після Зіслання Святого Духа.
У проповіді Предстоятель звернув увагу на те, що кожна неділя, як
перший день тижня, є святом Воскресіння, а богослужіння цього дня
завжди мають пасхальний характер. Це, каже проповідник, висвітлює
ранню місію Христової Церкви ■ свідчити про Воскресіння. Адже своїх

«Надію в земному житті може мати лише той, хто вірить у Воскресіння.
Без присутності воскреслого Христа між нами наше земне життя
перетворюється на постійний досвід умирання. Б ез віри у Воскресіння наша
земна дорога завжди є похоронною процесією, яка не віщує людині доброго
кінця. Надію може мати лише той, хто вірить у Воскреслого і є
причасником життя, яке Він нам подає», - пояснив Отець і Глава Церкви.
Блаженніший Святослав звернув увагу на один прикрий факт. Різного
роду соціологічні опитування, навіть серед християн України, показують,
що ті, які називають себе християнами, не завжди вірять у воскресіння і
ж иття після смерті. На переконання Глави УГКЦ , це показує, як у
сучасному світі нам крадуть надію. Саме тому, каже він, Папа Франциск,
звертаючись зокрема до молодих людей, застерігає, щоб вони не дали
вкрасти в себе надію - віру у Воскреслого.
«Ми покликані не просто чути про Воскресіння, а його пережити. Той
Воскреслий, який торкнувся сина вдови з Наїну, є сьогодні живоприсутній
між нами. Тоді Він торкнувся своєю життєдайною десницею як Творець,
який покликає до ж иття своє створіння, а зараз той самий Господь своїми
Тілом і К ров’ю хоче торкнутися кожного з нас і кличе під час
Божественної Літургії стати їх причасниками. Живий Христос є реально
присутній у Святій Тайні Євхаристії. Ми покликані не просто чути про неї,
а причащатися, бути причасниками життя, а відтак - носіями надії в
сучасному світі», - наголосив Отець і Глава УГКЦ.
Разом з тим, Блаженшший Святослав зауважив, що в сучасному світі,
зокрема під час пандемії, люди більше звертають увагу на смерть, ніж на
життя. Усі ЗМ І говорять про смерть. Смерть стає новиною, яка притягує
увагу. Смерть, на ж аль, сьогодні стає найбільшим страхом сучасного
людства.
«Але ми, християни, повинні звернути увагу самих себе і всього світу на
те, що поряд із смертю між нами сьогодні присутнє життя. Ми маємо стати
будівничими культури ж иття в сучасному світі. Тому завжди намагаємося
захищати життя, особливо найслабше, найбільш вразливе і невинне. Ми
покликані, навіть у контексті пандемії, робити все для того, щоб захистити
ж иття і здоров’я, власне і ближніх. Б о ми віримо у Воскресіння, ми є
носіями надії для сучасного, розгубленого світу», - наголосив Глава УГКЦ.
«Нехай милосердний Господь торкне сьогодні своєю життєдайною
десницею, своїм таїнством присутності в Тілі і Крові в лоні Церкви кожного
з нас, щоб ми стали причасниками Його Воскресіння і повернулися назад:
син до мами, донька до батька, самі до себе, несучи іскорку надії на життя,
щоб ми стали свідками Воскресіння в сучасному світі, бо це завданням
християн - засвідчити надію на ж иття вічне», - побажав на завершення
Отець і Глава Церкви.
Джерело: news.ugcc.ua
Католицький Оглядач.
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Олень і виноградник - Ьу Казкар-чарівник
Для молодшого шкільного віку - Бзоп
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Якось на зеленому схилі гори пасся гарний білий золоторогий олень. Був
теплий, погожий осінній день а олень про небезпеку й не думав. Та, на лихо,
здалека помітили його мисливці й помчали до нього. Олень теж побачив
мисливців, але запізно, тоді вже, коли ті, цілячися з луків і підступилися
близько.
«Лишенько моє, тепер ніяк утекти до лісу! - подумав олень. Поблизу був
гарний виноградник, густо заросли листям а поміж листками дозрілі грона
винограду. - Ану ж бо сховаюся в отому винограднику».
Олень щодуху кинувся вниз. А мисливці, напнувши тятиви, побігли
слідом. Проте не здігнали й олень на чудо потрапив заховатися.
- Стійте! - гукнув один мисливець.- Оточіть виноградник та гарненько
видивляйтеся - він десь там. А коли вибіжить на поле, ми одразу його
побачимо.
Мисливці поставали і сторожили за кущами винограду. Але олень
заховався так добре, що жодне око не могло його примітити.
- Де ж він дівся? - питає один із мисливців.
- Напевне, встиг ускочити в ліс,- каже другий.
- Ні,- докинув третій,- ми добре пильнували і, коли б він з ’явився,
неодмінно побачили б.
- У полі теж не видко,- промовив четвертий.- Що ж робити?
- Ще пошукаймо, - озвався п ’ятий мисливець. - Не знайдемо - що ж ,
нічого не вдієш. Мисливці востаннє обдивилися, переглянули виноградник, та
знову марно. А Олень поміж листям винограду майже й не дихав. Нарешті
мисливцям набридло шукати і чекати.
- Ходімо, - каже один, —певне, олень таки втік від нас.
- Ходімо,- погодились мисливці та й подалися гуртом геть.
Олень дуже зрадів, побачивши, що його вороги пішли:
- Я врятувався —аж не віриться! Та й ну давай на радощах шматувати
листя й солодкі грона винограду! Б іг олень від куща до куща, розсував гілки,
розгойдував листя, скидав на землю дозрілі грона, топтав все під ногами, одне
слово, геть знетямився й забув про небезпеку.
І скоїлося несподіване - треба ж було озирнутися одному мисливцеві!
- Гляньте! - гукнув він до товаришів. - У винограднику щось ворушиться!
Ходімо подивимось, що воно таке! Мерщій!
Мисливці побігли до виноградинка - і побачили оленя.
- Ось він!
Олень кинувся тікати, мисливці - за ним. Мчить олень, серце йому калатає
із жаху, а в голові одна думка снується: «Чому я не стояв нишком у
винограднику? Він сховав мене від небезпеки, а я, невдячний, потоптав
гостинність його й доброту понівечив. От і караюсь по заслузі!». Що сталося з
оленем, піймали його чи ні мисливці, застрілили чи ні, казка не каже, але якщо
втік і вижив, то мабуть на ціле життя навчився не бути захланним, а коли
врятується від будьякої небезпеки, бути вдячним і не давати свободи для
радости, бо коли промине одна небезпека не можна викликати її назад.
Отак і деякі люди бувають покарані за те, що не цінують своїх
благодійників. Виноград сховав оленя, а він, дурака, почав його топтати,
ломати, й кидати на землю та нищити грона які могли би бути використані
господарем виноградинка.

Нині розкажу ай ума вийз, зроблю репетеко про оди цікавий
фато, що сітрафив в одній клонії. Ас везис є добре прогадати койзас
написані но пасадо. Був хлоп брехун, брехав пор атакадо, дурив і
брехав аж сікурило. І всі на колонії знали його й навіть любили
слухати його брехов і піядів. А він то такий був еспертальон в своїх
брехах, що ніколи нінґунь есперава, так майстеро брехав що
переконував сухачів в тому, що вогорив.
Йного разу кілька кавалірів зайши до венди й посідай за столом та
пили сервизьу. До венди зайшов той брезхун і попросив пакоте соли,
запплатив і скоро виходив з венди. Хлопці спровокували його й
сізапитали про ки танта преса. Один з кавелєрів попросив: “Аміґо,
заки підеш скажи нам яксь ментіру!” Хлоп вже був у дверох і сказав
пор ки тинь танта преса: “хлопці, запишімо жарти пра оутро дія. От
бачите, я взєв ум пакоте де сал, бо в дома зарізалисьмо годованого
бика й фалтоу сал пра темперар о шураско. Си кізеринь, то прийдіт
вечером до мої хати, буде шураскада прос візіньо а маіґос й там
будемо щось думати про ментірас”. Сказв і скорим ходом пішов, оу
мельор побіг до дому. Хлопці були ліврес того дня і резолрвирам
вечером піти на ту шураскаду й повеселитися з аміґами. Закінчили
пити сервизю, заплатили й розійшлися і скомбінували в якій годині
підут на ту шураскаду. Не хтіли пии більше сервижі, бо знали, жи
шураскади синь сервизя нема. Пішли до дому, сіповбирали й пішли,
навіть не вечерали в дома, бо пра ки вечерати коли буде шураскаада.
Зайшли до дому того брехуна а там нікого, а він собі з фамілією п’є
шімарон на варанда. Прийшли поздоровили й зізапатали де та
шураскада, жи обцявись нам. А хлоп сірозсміяв і сказав: “Чи ви не
просили мене пра дізир ума менгіра? Еу сіллесмини ф із о ки восий
керіям, дси ума менгіра. А шураскадаи нема в нас. Фуй бускар сал на
бодеґа бо моя ккубіда варила зуму на вечеру і вислала мине по ту
ель...”. І хлопці сіпосміяли, випиьиколька кядас де шімаром й мусіли
йти до своїх домів вечерати, бо шураскади ніякої не мали...
То брінкидо. Але вже при тій нагоді хочу сказати вам, дорогі
аміґи, ума койза: десь хтось видумав, що то é пекадо менгір і що
ойтаво мандаминто каже пра нон менгір. Ойтаво мандаминто нон діз
нада пра нон менгір, а діз пра нон левантар фалсо тестемуньо, або по
нашому, не свідчити фальшиво на блиьнього а заповідь не каже па
нон менгір. Ессас ментірас і ментіріняс жи сітрафляют між людьми
то нон é неньум пекадо, бо тут но си файз прежуізо пра нінґинь. А
часто й треба сказати деяку ментіру пра си салвар де алґум апуро або
пор брінкидо і то не є контра о мандаминто де Деус. Мандамито де
Диус проібе прежудікар о просімо ком менгіра...
Бувайте здорові, дорогенькі. Пра си дівертір, можете брехати,
тільки не брехати або не свідчити фальшуво контра о просімо.
Ваш Юзьо Шило.
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Засмійся

Як не мудрі то цікаві вискази
Боже, коли я поворушуся,
прийми мою душу!

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

