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Маленькість і велич людини
 
В нинішньому світі, на практиці, скрізь 

розповсюджений атеїзм, хоч, з другої сторони, всюди 
кишать різні релігійні рухи і течії. В суспільстві 
бачиться шкандальний упадок звичаїв і побіч з 
давніми головними гріхами, поширюються і 
закорінюються ще й нові, як корупція в урядах, цинізм, 
невідповідальнсіть…

Цей упадок моралі дає нам нагоду подумати над 
словами німецького фізика, нобелівського премія 
1918 р., Макс–а Планк: “Існує мала краплинка у безмежності всесвіту, що є і далі 
буде недоступна для науки і до будьякого зрозуміння: Ця точка це “Я” людини… 
Малесенька точка у створеній природі, яка приховує у собі ввесь всесвіт, разом з 
великими болями й зі взнеслим почуваннями щастя, всесвіт який криє в собі ввесь 
комплекс наших думок, почувань і бажань, чого від нас ніхто не може відібрати”.

В дійсності, людина недоступна, бо носить у собі печатку Творця, знамено 
Недосяжного. Окружена дочасними й переминаючими добрами, до них привʼ
язується, але в глибині живе в пошукуванні Когось, хто би міг її вповні ущасливити. 
І цей Хтось це Бог.

Блаізе Паскал порівнчюює людину до слабкої стеблинки, яка думає, для якої 
дана можливість панувати над горами й ріками, над живими земськими створіннями 
й навіть над надземськими просторами. І ця стебелинка живе в пошукуванні Когось 
досконалого, щоб її міг задоволити. В  глибині, вона живе в пошукуванні за Богом.

Хотіти й шукати Бога це вроджене людині; тільки якесь збочення може 
пояснити звихнення цього пошукування Вічного, заміну його за гроші, за розкоші, 
владу, за тих фальшивих богів, які звихнюють цю шляхетну тенденцію людини.

В такому значенні, багато можуть нам сказати слова Карла Юнґа:
“Поміж всіма моїми пацієнтами які були в другій половині свого життя, тобто, 

що вже перейшли тридцять пʼять літ життя, не було ані одного, якого найглибшою 
проблемою не була би релігійна проблема. Всі почувалися хворі, бо втратили те, 
що жива релігія завсіди давала в усіх часах для своїх послідовників і ніодин з них не 
вилічився вповні без того, щоб не вдатися до релігії і до того, що релігія подає”.

Нехай цей місяць травень, присвячений Пречистій Діви Марії, нехай стане 
нагодою і запрошенням, щоб  роздумати над цією так важливою справою в житті й 
релігійності людини.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ

Місіонар
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А pequenez e а grandeza do homem

Vemos hoje no nosso mundo um forte ateísmo prático, 
apesar do grande fervilhar de correntes religiosas. Uma degra-
dação escandalosa de costumes da sociedade, e, ao lado dos 
antigos pecados capitais, aparecem tantos novos, como a 
corrupção, cinismo, desrespeito pela vida, irresponsablidade…

Esse declínio moral nos leva a refletir sobre as palavras do 
físico alemão, prêmio Nobel 1918, Max Plank: "Existe um ponto 
na imensidade da natureza que é e permanecerá inacessível a toda ciência e, por isso, 
a todo estudo de causas: essse ponto é o nosso EU… Um pequeníssimo ponto do 
universo, que constitui todo um universo que encerra em si, junto da mais profunda dor, 
a mais excelsa felicidade, o universo que abraça o complexo de nossos pensamentos, 
sentimentos e de nossos desejos e cuja posse ninguém nos pode arrebatar".

De fato, o homem é impenetrável, porque traz em si o sinete do Criador, a marca do 
Transcendental. Cercado de bens transitórios, a eles se apega, mas no fundo vive à 
procura de Alguém que lhe satisfaça plenamente. E este alguém é Deus. 

Blaise Pascal exprime este mistério comparando o homem a um caniço frágil e 
quebradiço, mas um caniço pensante o que lhe confere enorme dignidade e capacidade 
de dominar montanhas, rios, seres viventes da terra e até mesmo os espaços cósmicos. 
Este caniço vive à procura de Alguém Absosluto que o satisfaça, no fundo, vive à procura 
de Deus.

Querer e procurar Deus é algo congênito no ser humano; somente uma deformação 
pode explicar a distorção desta procura do Eterno trocando-a por dinheiro, volúpia, 
poder, falsos deuses que disfiguram a tendência nobre do homem.

Neste sentido, são muito significativas as palavras de Karl Jung:
"Entre todos os meus pacientes que estavam na segunda metade da vida, isto é, 

tendo mais que trinta e cinco anos de idade, não houve um só cujo problema mais 
profundo não fosse constituido pelas questões de sua atitude religiosa. Todos estavam 
doentes porque tinham perdido aquilo que uma religião viva sempre deu em todos os 
tempos aos seus adeptos, e nenhum se curou realmente sem recorrer à atitude religiosa 
que lhe fosse própria".

Daqui se vê que a perda de Deus é a perda do homem. 
O mês de maio, dedicado à Maria Santíssima, oferece uma boa ocasião de medita-

ção a este respeito! O homem, no seu viver do dia a dia, é pequeno e frágil, mas existe 
no seu interior uma imensa força capaz de vencer a pequenez e manifestar a grandeza 
colocada no seu íntimo pelo Criador.

EDITORIAL
Missionário
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Щоб старці, маргіналізовані і самітні знаходили, навіть по 
великих містах, амбієнт співжиття і солідарності.

Ми живемо в той час, в який поширені різні форми спілкування, але все ж таки, 
здається, що самотність все більше і більше поширюється між людьми, особливо у 
великих містах. Тому ми повинні негайно відродити людську солідарність, адже на 
даний час у світі панує повний матеріалізм, кожен живе лише для себе, і 
усвідомлення того, щоб бути важливим для суспільства та інших забувається.

Хто вже мав нагоду побувати у великих містах або  навіть бачачи на 
телебаченню, міг спостерегти, яка сумна реальність безхатченків, молодих і літніх 
людей, що покинуті суспільством. Вони готові на все, віддають останні сили, щоб 
вижити. Також це стосується і сімей, які не мають ніякого постійного місця 
проживання. Чи ми колись хоча б задумувались, що ці люди могли б зробити, якщо 
б вони мали бодай якийсь шанс?  

Саме тому з цього приводу випливає намірення Апостольства Молитви на цей 
місяць, щоб всі, особливо в великих містах, зустрінули соціальних і солідарних 
просторів. Вулиці міст повинні бути простором безпеки для громадян, що залежить 
у першій мірі від державних систем, щоб почуття солідарності панувало між усіма. 
Потрібно йти назустріч один одному, щоб всі почували себе корисними, відкрити 
місця для відпочинку та розваг, дати можливість для працевлаштування, створити 
притулки з особливою увагою для людей з особливими потребами.

Уявімо собі якби у великих містах не  було б більше чути пострілів і вибухів, 
якби не було смерті невинних людей, як кожен мав би право йти вільно і безпечно. 
Було б надзвичайно чудово, якби були місця для приємних розмов, корисних ігор, 
спортивних вправ та інше. Потрібно, щоб місця для суспільного відпочинку 
перетворилися на такі, в яких буде відсутнє будь яке зло, щоб навпаки була 
гармонія і відпочинок, замість шукання особистого егоїстичного задоволення, яке 
так поширене в нашому середовищі.

Церква, по мірі можливості, має чудові методи соціальної праці, особливо з 
тими, хто відкинений, вона слідує заповідями Христа, який закликає любити один 
одного. Вона без винятку прагне, щоб  всі люди, які творять світову спільноту, жили 
в гармонії, бо всі як діти Бога мають гідність і роблять свій внесок в його розвиток.

Приєднаймося до заклику Святійшого Отця з молитвами, щоб маргіналізовані 
особи не знаходили у великих містах тільки розчарування і невпевності, але 
простір, солідарність і мирне співіснування!

Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

Para que os idosos, os marginalizados e as pessoas
encontrem, mesmo nas grandes cidades,

espaços de convívio e solidariedade.

Vivemos uma época com várias formas de comunicação, mas, mesmo assim, a 
solidão parece, cada vez mais, tomar conta das pessoas, principalmente, nas grandes 
cidades; sendo assim, é preciso, urgentemente, reavivar a solidariedade humana, uma 
vez que, infelizmente, a sociedade está sendo tomada por um materialismo grosseiro, 
pois, cada um vive só para si mesmo e a consciência de estar no mundo com e para os 
outros vai sendo esquecida. 

Quem já teve a experiência de estar em grandes cidades,ou mesmo vendo na 

televisão, observa o quanto é triste a 
realidade dos moradores de rua, das 
pessoas jovens e idosas sendo abando-
nadas pela sociedade, lutando para poder 
sobreviver, e das famílias que não têm 
nem casa. Será que paramos algum 
momento para pensar o que essas  
pessoas poderiam ser ou fazer se 
tivessem alguma oportunidade? É a partir 
desse princípio que a intenção desse mês 
é lançada: para que todos encontrem, 
principalmente, nas grandes cidades, 
espaços de convívio e solidariedade. As 
ruas das cidades não deviam ser espaços 
de insegurança e desaconchego para os 
cidadãos,sendo assim, depende muito 
dos sistemas governamentais criarem, 
defenderem e promoverem a solidarieda-
de entre todos. É necessário ir em direção do outro, fazer com que todos se sintam úteis, 
abrir espaços de recreação, dar chance de empregos, criar abrigos dando especial 
atenção à classe marginalizada. 

Imaginemos se nas grandes cidades não se escutassem mais barulhos de armas, 
se não houvesse morte de inocentes, se todos tivessem o direito de ir e vir livremente e 
em segurança. Como seria bom, se houvessem lugares para uma boa conversa, uma 
brincadeira sadia, um ginásio para as crianças brincarem de bola, um centro para idosos, 
lugares para os moradores de rua e que tudo isso tomasse  o lugar de todo mal que se 
intensifica no coração do homem em busca do ter e do prazer que se prolifera  nos 
grandes meios sociais.

A Igreja faz um belo trabalho de assistência social para com aqueles que são margi-
nalizados, seguindo o mandamento de Cristo que exorta a amar uns aos outros. Ela faz 
com que em todos os lugares, se busque viver em harmonia com os indivíduos que a 
compõem, sem exceção, pois todos possuem a mesma dignidade como filhos de Deus, 
e todos contribuem para a sua edificação.

 Unamo-nos ao Santo Padre, em orações para que os marginalizados não encon-
trem nas grandes cidades somente desilusões e inseguranças, mas espaço de solidarie-
dade e convivência pacifica!

Diácono Estefano Wonsik, OSBM

На Червень - 2016
УНIВЕРСАЛЬНЕ  НАМIРЕННЯ А. М.



4Стор.Місіонар - число 06 Червень - 2016

Щоб старці, маргіналізовані і самітні знаходили, навіть по 
великих містах, амбієнт співжиття і солідарності.

Ми живемо в той час, в який поширені різні форми спілкування, але все ж таки, 
здається, що самотність все більше і більше поширюється між людьми, особливо у 
великих містах. Тому ми повинні негайно відродити людську солідарність, адже на 
даний час у світі панує повний матеріалізм, кожен живе лише для себе, і 
усвідомлення того, щоб бути важливим для суспільства та інших забувається.

Хто вже мав нагоду побувати у великих містах або  навіть бачачи на 
телебаченню, міг спостерегти, яка сумна реальність безхатченків, молодих і літніх 
людей, що покинуті суспільством. Вони готові на все, віддають останні сили, щоб 
вижити. Також це стосується і сімей, які не мають ніякого постійного місця 
проживання. Чи ми колись хоча б задумувались, що ці люди могли б зробити, якщо 
б вони мали бодай якийсь шанс?  

Саме тому з цього приводу випливає намірення Апостольства Молитви на цей 
місяць, щоб всі, особливо в великих містах, зустрінули соціальних і солідарних 
просторів. Вулиці міст повинні бути простором безпеки для громадян, що залежить 
у першій мірі від державних систем, щоб почуття солідарності панувало між усіма. 
Потрібно йти назустріч один одному, щоб всі почували себе корисними, відкрити 
місця для відпочинку та розваг, дати можливість для працевлаштування, створити 
притулки з особливою увагою для людей з особливими потребами.

Уявімо собі якби у великих містах не  було б більше чути пострілів і вибухів, 
якби не було смерті невинних людей, як кожен мав би право йти вільно і безпечно. 
Було б надзвичайно чудово, якби були місця для приємних розмов, корисних ігор, 
спортивних вправ та інше. Потрібно, щоб місця для суспільного відпочинку 
перетворилися на такі, в яких буде відсутнє будь яке зло, щоб навпаки була 
гармонія і відпочинок, замість шукання особистого егоїстичного задоволення, яке 
так поширене в нашому середовищі.

Церква, по мірі можливості, має чудові методи соціальної праці, особливо з 
тими, хто відкинений, вона слідує заповідями Христа, який закликає любити один 
одного. Вона без винятку прагне, щоб  всі люди, які творять світову спільноту, жили 
в гармонії, бо всі як діти Бога мають гідність і роблять свій внесок в його розвиток.

Приєднаймося до заклику Святійшого Отця з молитвами, щоб маргіналізовані 
особи не знаходили у великих містах тільки розчарування і невпевності, але 
простір, солідарність і мирне співіснування!

Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

Para que os idosos, os marginalizados e as pessoas
encontrem, mesmo nas grandes cidades,

espaços de convívio e solidariedade.

Vivemos uma época com várias formas de comunicação, mas, mesmo assim, a 
solidão parece, cada vez mais, tomar conta das pessoas, principalmente, nas grandes 
cidades; sendo assim, é preciso, urgentemente, reavivar a solidariedade humana, uma 
vez que, infelizmente, a sociedade está sendo tomada por um materialismo grosseiro, 
pois, cada um vive só para si mesmo e a consciência de estar no mundo com e para os 
outros vai sendo esquecida. 

Quem já teve a experiência de estar em grandes cidades,ou mesmo vendo na 

televisão, observa o quanto é triste a 
realidade dos moradores de rua, das 
pessoas jovens e idosas sendo abando-
nadas pela sociedade, lutando para poder 
sobreviver, e das famílias que não têm 
nem casa. Será que paramos algum 
momento para pensar o que essas  
pessoas poderiam ser ou fazer se 
tivessem alguma oportunidade? É a partir 
desse princípio que a intenção desse mês 
é lançada: para que todos encontrem, 
principalmente, nas grandes cidades, 
espaços de convívio e solidariedade. As 
ruas das cidades não deviam ser espaços 
de insegurança e desaconchego para os 
cidadãos,sendo assim, depende muito 
dos sistemas governamentais criarem, 
defenderem e promoverem a solidarieda-
de entre todos. É necessário ir em direção do outro, fazer com que todos se sintam úteis, 
abrir espaços de recreação, dar chance de empregos, criar abrigos dando especial 
atenção à classe marginalizada. 

Imaginemos se nas grandes cidades não se escutassem mais barulhos de armas, 
se não houvesse morte de inocentes, se todos tivessem o direito de ir e vir livremente e 
em segurança. Como seria bom, se houvessem lugares para uma boa conversa, uma 
brincadeira sadia, um ginásio para as crianças brincarem de bola, um centro para idosos, 
lugares para os moradores de rua e que tudo isso tomasse  o lugar de todo mal que se 
intensifica no coração do homem em busca do ter e do prazer que se prolifera  nos 
grandes meios sociais.

A Igreja faz um belo trabalho de assistência social para com aqueles que são margi-
nalizados, seguindo o mandamento de Cristo que exorta a amar uns aos outros. Ela faz 
com que em todos os lugares, se busque viver em harmonia com os indivíduos que a 
compõem, sem exceção, pois todos possuem a mesma dignidade como filhos de Deus, 
e todos contribuem para a sua edificação.

 Unamo-nos ao Santo Padre, em orações para que os marginalizados não encon-
trem nas grandes cidades somente desilusões e inseguranças, mas espaço de solidarie-
dade e convivência pacifica!

Diácono Estefano Wonsik, OSBM

На Червень - 2016
УНIВЕРСАЛЬНЕ  НАМIРЕННЯ А. М.
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Щоб старці, маргіналізовані і самітні знаходили, навіть по 
великих містах, амбієнт співжиття і солідарності.

Ми живемо в той час, в який поширені різні форми спілкування, але все ж таки, 
здається, що самотність все більше і більше поширюється між людьми, особливо у 
великих містах. Тому ми повинні негайно відродити людську солідарність, адже на 
даний час у світі панує повний матеріалізм, кожен живе лише для себе, і 
усвідомлення того, щоб бути важливим для суспільства та інших забувається.

Хто вже мав нагоду побувати у великих містах або  навіть бачачи на 
телебаченню, міг спостерегти, яка сумна реальність безхатченків, молодих і літніх 
людей, що покинуті суспільством. Вони готові на все, віддають останні сили, щоб 
вижити. Також це стосується і сімей, які не мають ніякого постійного місця 
проживання. Чи ми колись хоча б задумувались, що ці люди могли б зробити, якщо 
б вони мали бодай якийсь шанс?  

Саме тому з цього приводу випливає намірення Апостольства Молитви на цей 
місяць, щоб всі, особливо в великих містах, зустрінули соціальних і солідарних 
просторів. Вулиці міст повинні бути простором безпеки для громадян, що залежить 
у першій мірі від державних систем, щоб почуття солідарності панувало між усіма. 
Потрібно йти назустріч один одному, щоб всі почували себе корисними, відкрити 
місця для відпочинку та розваг, дати можливість для працевлаштування, створити 
притулки з особливою увагою для людей з особливими потребами.

Уявімо собі якби у великих містах не  було б більше чути пострілів і вибухів, 
якби не було смерті невинних людей, як кожен мав би право йти вільно і безпечно. 
Було б надзвичайно чудово, якби були місця для приємних розмов, корисних ігор, 
спортивних вправ та інше. Потрібно, щоб місця для суспільного відпочинку 
перетворилися на такі, в яких буде відсутнє будь яке зло, щоб навпаки була 
гармонія і відпочинок, замість шукання особистого егоїстичного задоволення, яке 
так поширене в нашому середовищі.

Церква, по мірі можливості, має чудові методи соціальної праці, особливо з 
тими, хто відкинений, вона слідує заповідями Христа, який закликає любити один 
одного. Вона без винятку прагне, щоб  всі люди, які творять світову спільноту, жили 
в гармонії, бо всі як діти Бога мають гідність і роблять свій внесок в його розвиток.

Приєднаймося до заклику Святійшого Отця з молитвами, щоб маргіналізовані 
особи не знаходили у великих містах тільки розчарування і невпевності, але 
простір, солідарність і мирне співіснування!

Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

Para que os idosos, os marginalizados e as pessoas
encontrem, mesmo nas grandes cidades,

espaços de convívio e solidariedade.

Vivemos uma época com várias formas de comunicação, mas, mesmo assim, a 
solidão parece, cada vez mais, tomar conta das pessoas, principalmente, nas grandes 
cidades; sendo assim, é preciso, urgentemente, reavivar a solidariedade humana, uma 
vez que, infelizmente, a sociedade está sendo tomada por um materialismo grosseiro, 
pois, cada um vive só para si mesmo e a consciência de estar no mundo com e para os 
outros vai sendo esquecida. 

Quem já teve a experiência de estar em grandes cidades,ou mesmo vendo na 

televisão, observa o quanto é triste a 
realidade dos moradores de rua, das 
pessoas jovens e idosas sendo abando-
nadas pela sociedade, lutando para poder 
sobreviver, e das famílias que não têm 
nem casa. Será que paramos algum 
momento para pensar o que essas  
pessoas poderiam ser ou fazer se 
tivessem alguma oportunidade? É a partir 
desse princípio que a intenção desse mês 
é lançada: para que todos encontrem, 
principalmente, nas grandes cidades, 
espaços de convívio e solidariedade. As 
ruas das cidades não deviam ser espaços 
de insegurança e desaconchego para os 
cidadãos,sendo assim, depende muito 
dos sistemas governamentais criarem, 
defenderem e promoverem a solidarieda-
de entre todos. É necessário ir em direção do outro, fazer com que todos se sintam úteis, 
abrir espaços de recreação, dar chance de empregos, criar abrigos dando especial 
atenção à classe marginalizada. 

Imaginemos se nas grandes cidades não se escutassem mais barulhos de armas, 
se não houvesse morte de inocentes, se todos tivessem o direito de ir e vir livremente e 
em segurança. Como seria bom, se houvessem lugares para uma boa conversa, uma 
brincadeira sadia, um ginásio para as crianças brincarem de bola, um centro para idosos, 
lugares para os moradores de rua e que tudo isso tomasse  o lugar de todo mal que se 
intensifica no coração do homem em busca do ter e do prazer que se prolifera  nos 
grandes meios sociais.

A Igreja faz um belo trabalho de assistência social para com aqueles que são margi-
nalizados, seguindo o mandamento de Cristo que exorta a amar uns aos outros. Ela faz 
com que em todos os lugares, se busque viver em harmonia com os indivíduos que a 
compõem, sem exceção, pois todos possuem a mesma dignidade como filhos de Deus, 
e todos contribuem para a sua edificação.

 Unamo-nos ao Santo Padre, em orações para que os marginalizados não encon-
trem nas grandes cidades somente desilusões e inseguranças, mas espaço de solidarie-
dade e convivência pacifica!

Diácono Estefano Wonsik, OSBM

Para Junho - 2016
INTENÇÃO UNIVERSAL DO A. O.



Щоб семінаристи, новики і новички мали виховників, які би 
жили у радості Євангелії й щоб їх приготовляли

з мудрістю до їхньої місії.

Кожне покликанням є 
дорогоцінним даром Бога 
для Церкви. І коли існують 
добрі семінарії, новіціяти то 
може статися глибоке 
розуміння тих, які є 
покликані і надія, що вони 
принесуть плоди своєї праці. 
Людина коли приходить до 
якогось формаційного дому, 
то очікує від форматорів 
теплого прийому, щоб вони 
показали шлях, яким необхідно слідувати, щоб переконатися у своїм покликанні і 
жити в повній мірі.

Люд Божий відчуває необхідність священиків і ченців, які мають великий досвід 
з Богом, які цінують Євхаристію, Святе Письмо, молитву, які володіють 
місіонерським духом, і сприяють солідарності. Але для того, щоб виконати всі ці 
функції, необхідно щоб під час формаційного процесу вони мали добрих 
форматорів які допоможуть своїм семінаристам, новикам і новичкам зростати у всіх 
аспектах: людських, духовних, інтелектуальних і місіонерських.

Ті що відчувають покликання до священства і до чернечого життя повиненні 
бути добре прийняті і шановані відповідно до дарів, які вони мають. Тому дуже 
важливо, щоб вони відчули і побачили у своїх форматорах вираз повної 
самовідданості, радості та служіння в їхньому житті. Форматори є першими хто 
відповідає за спільноти, вони є провідниками братів і сестер на духовному і 
апостольському шляху, як зазначено в документі Vita Consecratа (про 
Богопосвячене життя).

Таким чином, авторитет форматорів не слід розглядати як перевищену форму 
влади перед своїми вихованцями, вони повинні сприяти до братнього, теплого і 
духовного середовища у спільнотах. Настоятелі релігійних інститутів несуть 
відповідальність за те, щоб  передати своїм свідченням їхнім послушникам і 
послушниям, приклад Христа чистого, вбогого і послушного, вони повинні навчити 
студентів любові до служіння, та бути відкритими на харизми у своїх згромадженнях 

та їх традиціях. А ті, хто бажає вступити у ряди священства, повинні слідувати за 
прикладом Христа Доброго Пастиря, який добре пильнує свої вівці.

Від самого початку Дух Святий ніколи не залишав Церкву без людей, які 
присвячують себе служінню Царства. Тому ті, що в семінаріях і на новіціятах 
повинні в першу чергу молитися за дар свого покликання, дякуючи Богові за це 
безкоштовний і цінний подарунок, вкладений в серці кожного, тому що кожен з них 
несе в собі цінні дари і здібності.

Покликання не може вберегтися в такому середовищі, де відсутнє щастя, 
благодійність і братня любов. На жаль є випадки де форматори не ставлять Христа, 
як центр своєї місії, і тому не можуть стати прикладом для тих, що є покликані.

Тому Святіший Отець просить нас молитися так, щоб були добрі форматори, 
щоб вони мали милосердне серце і передали радість Євангелія для тих, що 
вступають до формаційного процесу. Адже той, хто любить - передає любов, і так 
навчає своїх вихованців, щоб в душі почути волю Божу і робити все так, щоб бути 
добрими  місіонерами Церкви.

Молімося за покликання, молімося за форматорів! Священики, монахи і 
монахині не народжуються готовими до служіння з ночі в день, а це є процес 
підготовки. Щоб Марія, Мати покликань, опікувалася тими, хто несуть 
відповідальність за проведення семінарій і новіціатів, щоб вони ніколи не 
приховували на своїх обличчях  любов милосердного Отця, який обіймає своїх 
дітей.

Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

Місіонар - число 06 Червень - 20166Стор.

На Червень - 2016
НАМIРЕННЯ ЗА ЄВАНГЕЛIЗАЦIЮ
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Щоб семінаристи, новики і новички мали виховників, які би 
жили у радості Євангелії й щоб їх приготовляли

з мудрістю до їхньої місії.

Кожне покликанням є 
дорогоцінним даром Бога 
для Церкви. І коли існують 
добрі семінарії, новіціяти то 
може статися глибоке 
розуміння тих, які є 
покликані і надія, що вони 
принесуть плоди своєї праці. 
Людина коли приходить до 
якогось формаційного дому, 
то очікує від форматорів 
теплого прийому, щоб вони 
показали шлях, яким необхідно слідувати, щоб переконатися у своїм покликанні і 
жити в повній мірі.

Люд Божий відчуває необхідність священиків і ченців, які мають великий досвід 
з Богом, які цінують Євхаристію, Святе Письмо, молитву, які володіють 
місіонерським духом, і сприяють солідарності. Але для того, щоб виконати всі ці 
функції, необхідно щоб під час формаційного процесу вони мали добрих 
форматорів які допоможуть своїм семінаристам, новикам і новичкам зростати у всіх 
аспектах: людських, духовних, інтелектуальних і місіонерських.

Ті що відчувають покликання до священства і до чернечого життя повиненні 
бути добре прийняті і шановані відповідно до дарів, які вони мають. Тому дуже 
важливо, щоб вони відчули і побачили у своїх форматорах вираз повної 
самовідданості, радості та служіння в їхньому житті. Форматори є першими хто 
відповідає за спільноти, вони є провідниками братів і сестер на духовному і 
апостольському шляху, як зазначено в документі Vita Consecratа (про 
Богопосвячене життя).

Таким чином, авторитет форматорів не слід розглядати як перевищену форму 
влади перед своїми вихованцями, вони повинні сприяти до братнього, теплого і 
духовного середовища у спільнотах. Настоятелі релігійних інститутів несуть 
відповідальність за те, щоб  передати своїм свідченням їхнім послушникам і 
послушниям, приклад Христа чистого, вбогого і послушного, вони повинні навчити 
студентів любові до служіння, та бути відкритими на харизми у своїх згромадженнях 

та їх традиціях. А ті, хто бажає вступити у ряди священства, повинні слідувати за 
прикладом Христа Доброго Пастиря, який добре пильнує свої вівці.

Від самого початку Дух Святий ніколи не залишав Церкву без людей, які 
присвячують себе служінню Царства. Тому ті, що в семінаріях і на новіціятах 
повинні в першу чергу молитися за дар свого покликання, дякуючи Богові за це 
безкоштовний і цінний подарунок, вкладений в серці кожного, тому що кожен з них 
несе в собі цінні дари і здібності.

Покликання не може вберегтися в такому середовищі, де відсутнє щастя, 
благодійність і братня любов. На жаль є випадки де форматори не ставлять Христа, 
як центр своєї місії, і тому не можуть стати прикладом для тих, що є покликані.

Тому Святіший Отець просить нас молитися так, щоб були добрі форматори, 
щоб вони мали милосердне серце і передали радість Євангелія для тих, що 
вступають до формаційного процесу. Адже той, хто любить - передає любов, і так 
навчає своїх вихованців, щоб в душі почути волю Божу і робити все так, щоб бути 
добрими  місіонерами Церкви.

Молімося за покликання, молімося за форматорів! Священики, монахи і 
монахині не народжуються готовими до служіння з ночі в день, а це є процес 
підготовки. Щоб Марія, Мати покликань, опікувалася тими, хто несуть 
відповідальність за проведення семінарій і новіціатів, щоб вони ніколи не 
приховували на своїх обличчях  любов милосердного Отця, який обіймає своїх 
дітей.

Диякон Стефан Вонсік, ЧСВВ

На Червень - 2016
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Para que os seminaristas, os noviços e as noviças encontrem 
formadores que vivam a alegria do Evangelho e os preparem 

com sabedoria para a sua missão.

Toda a vocação é um dom precioso de Deus para a Igreja. E quando existem bons 
seminários, bons noviciados, então, pode acontecer um discernimento profundo nos 
vocacionados e a vocação permanecer mais fecunda. O vocacionado ao ingressar em 
uma casa de formação, espera encontrar em primeiro lugar um formador que o receba 
com alegria e lhe indique o caminho a ser seguido para ter certeza da vocação e vivê-la 
plenamente. 

O povo de Deus sente a necessidade de sacerdotes e religiosos que tenham uma 
experiência profunda de Deus, que valorizem a Eucaristia, a Sagrada Escritura, a 
oração; que possuam espírito missionário, e que sejam promotores da solidariedade. 
Mas, para que se alcancem todas essas características se faz necessário que haja, no 
processo formativo, bons formadores que ajudem seus seminaristas, noviços e noviças 
a crescerem em todos os aspectos – humano, espiritual, intelectual e missionário.

Aqueles que sentem e abraçam a vocação ao sacerdócio e a vida religiosa, devem 
ser bem acolhidos e respeitados de acordo com os dons que possuem, por isso, é impor-
tante que sintam em seus formadores uma expressão de total doação e alegria em suas 
vidas. Os formadores são os primeiros responsáveis pela comunidade; são os guias dos 
irmãos no caminho espiritual e apostólico como afirma o Documento Vita Consacrata. 

Desse modo, a autoridade dos que estão à frente da formação não deve ser vista 
como uma forma exagerada de poder perante os seus vocacionados; deve-se dar lugar 
a um ambiente fraterno, acolhedor e espiritual. Os formadores dos Institutos Religiosos 
têm a responsabilidade de transmitir, com o seu testemunho aos seus noviços e noviças 
o exemplo de Cristo: casto, pobre e obediente; devem ensinar aos formandos o amor ao 
carisma da congregação e às suas tradições. E aos que almejam o sacerdócio mostrar 
a figura de Cristo Bom Pastor, que zela e vai atrás das suas ovelhas.

Desde os seus primórdios, o Espirito Santo nunca deixou de suscitar na Igreja 
pessoas que se dediquem ao serviço do Reino; desta forma aqueles que estão  à frente 
dos seminários e noviciados devem ser os primeiros a rezar por suas vocações, agrade-
cendo a Deus por esse dom gratuito e valioso depositado no coração de cada vocaciona-
do, pois cada um carrega dentro de si valiosos dons e habilidades. A vocação não se 
sustenta onde não existe um ambiente feliz, caridoso e fraterno. Existem casos de forma-
dores que não colocam Cristo como centro da sua missão e, por isso, não conseguem 
dar sustentabilidade àqueles que são chamados.

Por isso, o Santo Padre pede que rezemos para que haja bons formadores, enraiza-

dos nos seus propósitos; para que eles possuam um coração misericordioso e que trans-
mitam a alegria do Evangelho aos que adentram nos ambientes formativos, pois quem 
ama transmite o amor e, com isso, ensina aos que o cercam a ouvir dentro da alma a 
vontade divina fazendo que manifestem o prazer do trabalho missionário na Igreja.

Rezemos pelas vocações, rezemos pelos formadores! Um padre, um religioso, uma 
religiosa não nascem prontos da noite para o dia. Que Maria Mãe das vocações zele por 
aqueles que têm a responsabilidade de conduzir os seminários e os noviciados, para que 
nunca tirem de sua face o amor misericordioso do Pai que abraça os seus filhos!

Diácono Estefano Wonsik,OSBM

Para Junho - 2016
INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO
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Para que os seminaristas, os noviços e as noviças encontrem 
formadores que vivam a alegria do Evangelho e os preparem 

com sabedoria para a sua missão.

Toda a vocação é um dom precioso de Deus para a Igreja. E quando existem bons 
seminários, bons noviciados, então, pode acontecer um discernimento profundo nos 
vocacionados e a vocação permanecer mais fecunda. O vocacionado ao ingressar em 
uma casa de formação, espera encontrar em primeiro lugar um formador que o receba 
com alegria e lhe indique o caminho a ser seguido para ter certeza da vocação e vivê-la 
plenamente. 

O povo de Deus sente a necessidade de sacerdotes e religiosos que tenham uma 
experiência profunda de Deus, que valorizem a Eucaristia, a Sagrada Escritura, a 
oração; que possuam espírito missionário, e que sejam promotores da solidariedade. 
Mas, para que se alcancem todas essas características se faz necessário que haja, no 
processo formativo, bons formadores que ajudem seus seminaristas, noviços e noviças 
a crescerem em todos os aspectos – humano, espiritual, intelectual e missionário.

Aqueles que sentem e abraçam a vocação ao sacerdócio e a vida religiosa, devem 
ser bem acolhidos e respeitados de acordo com os dons que possuem, por isso, é impor-
tante que sintam em seus formadores uma expressão de total doação e alegria em suas 
vidas. Os formadores são os primeiros responsáveis pela comunidade; são os guias dos 
irmãos no caminho espiritual e apostólico como afirma o Documento Vita Consacrata. 

Desse modo, a autoridade dos que estão à frente da formação não deve ser vista 
como uma forma exagerada de poder perante os seus vocacionados; deve-se dar lugar 
a um ambiente fraterno, acolhedor e espiritual. Os formadores dos Institutos Religiosos 
têm a responsabilidade de transmitir, com o seu testemunho aos seus noviços e noviças 
o exemplo de Cristo: casto, pobre e obediente; devem ensinar aos formandos o amor ao 
carisma da congregação e às suas tradições. E aos que almejam o sacerdócio mostrar 
a figura de Cristo Bom Pastor, que zela e vai atrás das suas ovelhas.

Desde os seus primórdios, o Espirito Santo nunca deixou de suscitar na Igreja 
pessoas que se dediquem ao serviço do Reino; desta forma aqueles que estão  à frente 
dos seminários e noviciados devem ser os primeiros a rezar por suas vocações, agrade-
cendo a Deus por esse dom gratuito e valioso depositado no coração de cada vocaciona-
do, pois cada um carrega dentro de si valiosos dons e habilidades. A vocação não se 
sustenta onde não existe um ambiente feliz, caridoso e fraterno. Existem casos de forma-
dores que não colocam Cristo como centro da sua missão e, por isso, não conseguem 
dar sustentabilidade àqueles que são chamados.

Por isso, o Santo Padre pede que rezemos para que haja bons formadores, enraiza-

dos nos seus propósitos; para que eles possuam um coração misericordioso e que trans-
mitam a alegria do Evangelho aos que adentram nos ambientes formativos, pois quem 
ama transmite o amor e, com isso, ensina aos que o cercam a ouvir dentro da alma a 
vontade divina fazendo que manifestem o prazer do trabalho missionário na Igreja.

Rezemos pelas vocações, rezemos pelos formadores! Um padre, um religioso, uma 
religiosa não nascem prontos da noite para o dia. Que Maria Mãe das vocações zele por 
aqueles que têm a responsabilidade de conduzir os seminários e os noviciados, para que 
nunca tirem de sua face o amor misericordioso do Pai que abraça os seus filhos!

Diácono Estefano Wonsik,OSBM

Para Junho - 2016
INTENÇÃO PELA EVANGELIZAÇÃO
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Апостольство Молитви й місійний дух

Першорядне завдання Апостольства Молитви це 
молитви, жертви й різного роду зайняття, які 
означають місійну працю, яка становить одне з 
першорядних завдань Церкви, згідно зі словами 
Христа “Ідіть по всьому світу та проповідуйте  
Євангелію  всякому  творінню“.

Що означає бути місіонарем?
Це жертвувати свій час з іншими, хто б то не був, 

несучи мир і любов Божу всюди де би ми не 
знаходилися.

Місіонер це той який готовий йти там де є 
потреба, той хто має розположення жертвувати свої дари й своє життя для потреб 
інших. Місіонер це той хто несе у світ Спасительне діло Ісуса Христа й несе радість 
для усіх своїми жертвенними працями для ширення Божого Царства у світі.

Має місійного духа особа яка виконує різні праці в парафії, як катехизація, 
лідери в різних ділянках цекровних зайнять, в усьому що парафія  потребує.

Знаємо, що покликання це Боже запрошення яким він звертається до всіх. 
найперше, він кличе до життя; далі до того, щоб бути християнами, його 
послідовниками; вкінці, щоб нести Благовість Євангелії  Христової у світ, що 
становить особливіше покликання в Церкві.

Апостольство Молитви повинно плекати місійного духа, цікавитися всіма 
справами Церкви й різними працями, молитвами й пожертвами спомагати місійні 
праці у цілім світі. 

Важне в цьому місяці  застановитися про наше місійне покликання, бо всіх 
членів Апостольства Молитви Бог кличе, запрошує в різні способи до місійної праці 
яка набирає різні види в Церкві.  

Світ нині повний всяких непорозумінь, проблем, труднощів і тому потребує 
відважних людей до діалогу, до тих які засаджують відважно Христову Євангелію 
між народом.

Усіх нас Бог запрошує до того, щоб покласти до розпорядимости наших братів 
і сестер на службу. Давати свідчення більше прикладом як словом, нести 
євангельську науку для усіх, противитися проти того всього, що поневолює людину, 
мати такі самі розположення , що їх мав Ісус Христос. Мати серце отверте для усіх, 
які до нас зближаються, молитися  не тільки устами, але й серцем, не боятися 
сказати “так” для Бога  як це зробила Марія. Бути вірними для того всього, що Бог 
від нас просить.

СТОРIНКА АПОСТОЛЬСТВА МОЛИТВИ
Місіонар
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Apostolado da Oração e espírito Missionário

O Apostolado da Oração tem como missão 
principal, orações e sacrifícios a serviço da 
atividade missionária que é uma das metas 
fundamentais da Igreja, conforme o mandato de 
Cristo: “Ide por todo o mundo  e pregai o Evange-
lho  a toda  criatura.”  

O que significa ser missionário? 
É dividir o seu tempo com os outros onde 

quer que seja, levando a paz e pregando o amor 
de Deus por tudo  onde se vive e se trabalha.

O missionário é aquele que está disposto a ir 
onde há necessidade de alguém que ofereça 
seus dons e sua vida ao serviço dos mais neces-
sitados. O missionário é aquele que  vai levar 
adiante a obra salvadora de irmão Jesus Cristo e 
alegra a muitos com seu serviço generoso e faz o Reino de amor acontecer.

Têm espírito missionário as pessoas que atuam nas paróquias como catequistas, 
como agentes vocacionais, em tudo que a comunidade precisa.

Sabemos que a vocação é um chamado que Deus dirige a todos. Primeiramente  
Ele chama à vida; em seguida a sermos cristãos, seus seguidores; finalmente, para levar 
a Boa Nova - o Evangelho, uma vocação específica na Igreja e no mundo.

O Apostolado da Oração deve alimentar o espírito missionário, ter  maior interesse 
pela ação que a Igreja, através de seus missionários, desenvolve no mundo inteiro, 
oferecendo por eles suas orações,  sacrifícios e ajudas.

É impotante neste mês   pararmos um pouco mais para refletirmos sobre a nossa 
vocação, sobre o chamado que Deus nos dirige através dos acontecimentos.

O mundo está cheio de conflitos e problemas de várias naturezas, necessita de 
mais diálogo, de pessoas corajosas que semeiem corajosamente a Boa Nova da fraterni-
dade e da Paz!

Colocar-se à disposição dos irmãos, principalmente dos doentes, pobres e margina-
lizados...Testemunhar e não se preocupar somente em falar aos outros. Anunciar o 
Evangelho a todas as criaturas". Denunciar todo sistema que escraviza... Ter as mesmas 
atitudes de Jesus Cristo. Ter o coração aberto para todos que se achegarem". Rezar 
com o coração e não somente com a boca". Não ter medo de dizer o sim, como nossa 
mãe Maria o fez". Ser fiel ao projeto que nos é proposto pelo Pai".

PÁGINA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃOPÁGINA DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO

Missionário
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As pedrinhas são as outras 
coisas que importam como: o traba-
lho, a casa, o carro, etc.

A areia é tudo o demais, as 
pequenas coisas.

"Se puséssemos primeiro a 
areia no frasco, não haveria espaço 
para as pedrinhas nem para as bolas 
de golf. O mesmo acontece com a 
vida."

Se gastássemos todo o nosso 
tempo e energia nas coisas peque-
nas, nunca teríamos lugar para as 
coisas realmente importantes.

Ocupe-se sempre das bolas de 
golf em primeiro lugar pois repre-
sentam as coisas que realmente importam na sua vida.

Estabeleça suas prioridades, o resto é só areia...
Porém, um dos estudantes levantou a mão e perguntou o que represen-

taria, então, o café.
O professor sorriu e disse:
"...o café é só para vos demonstrar, que não importa o quanto a nossa 

vida esteja ocupada, sempre haverá espaço para um café com um amigo."
 
Questões para discutir na reunião

1. Comentar a história.

2. O que na tua vida é essencial e o mais importante?

3. Quais são as tuas ocupações secundárias e não necessárias?

4. O que na vida é passageiro e dura somente alugm tempo e o que fica 
para sempre?

O frasco da vida

Um professor, durante a sua aula 
de filosofia sem dizer uma palavra, 
pega num frasco de maionese e esva-
zia-o. Tirou a maionese e encheu-o 
com bolas de golf.

A seguir perguntou aos alunos se 
o frasco estava cheio. Os estudantes 
responderam sim.

Então o professor pega numa 
caixa cheia de pedrinhas e mete-as 
no frasco de maionese. As pedrinhas 
encheram os espaços vazios entre as 
bolas de golf.

O professor voltou a perguntar 
aos alunos se o frasco estava cheio, e 
eles voltaram a dizer que sim.

Então, o professor pegou outra 
caixa, uma caixa cheia de areia e 
esvaziou-a para dentro do frasco de maionese. Claro que a areia encheu 
todos os espaços vazios e uma vez mais o pofessor voltou a perguntar se o 
frasco estava cheio. Nesta ocasião os estudantes responderam em unânime 
"sim!".

Em seguida o professor acrescentou duas xícaras de café ao frasco e 
claro que o café preencheu todos os espaços vazios entre a areia. Os estu-
dantes nesta ocasião começaram a rir, mas repararam que o professor 
estava sério e disse-lhes:

"QUERO QUE SE DÊEM CONTA QUE ESTE FRASCO REPRE-
SENTA A VIDA."

As bolas de golf são as coisas importantes como a FAMÍLIA, a 
SAÚDE, os AMIGOS, tudo o que você AMA DE VERDADE.

São coisas, que mesmo que se perdessemos todo o resto, nossas vidas 
continuariam cheias.

PÁGINA PARA O MEJ
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As pedrinhas são as outras 
coisas que importam como: o traba-
lho, a casa, o carro, etc.

A areia é tudo o demais, as 
pequenas coisas.

"Se puséssemos primeiro a 
areia no frasco, não haveria espaço 
para as pedrinhas nem para as bolas 
de golf. O mesmo acontece com a 
vida."

Se gastássemos todo o nosso 
tempo e energia nas coisas peque-
nas, nunca teríamos lugar para as 
coisas realmente importantes.

Ocupe-se sempre das bolas de 
golf em primeiro lugar pois repre-
sentam as coisas que realmente importam na sua vida.

Estabeleça suas prioridades, o resto é só areia...
Porém, um dos estudantes levantou a mão e perguntou o que represen-

taria, então, o café.
O professor sorriu e disse:
"...o café é só para vos demonstrar, que não importa o quanto a nossa 

vida esteja ocupada, sempre haverá espaço para um café com um amigo."
 
Questões para discutir na reunião

1. Comentar a história.

2. O que na tua vida é essencial e o mais importante?

3. Quais são as tuas ocupações secundárias e não necessárias?

4. O que na vida é passageiro e dura somente alugm tempo e o que fica 
para sempre?
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O frasco da vida

Um professor, durante a sua aula 
de filosofia sem dizer uma palavra, 
pega num frasco de maionese e esva-
zia-o. Tirou a maionese e encheu-o 
com bolas de golf.

A seguir perguntou aos alunos se 
o frasco estava cheio. Os estudantes 
responderam sim.

Então o professor pega numa 
caixa cheia de pedrinhas e mete-as 
no frasco de maionese. As pedrinhas 
encheram os espaços vazios entre as 
bolas de golf.

O professor voltou a perguntar 
aos alunos se o frasco estava cheio, e 
eles voltaram a dizer que sim.

Então, o professor pegou outra 
caixa, uma caixa cheia de areia e 
esvaziou-a para dentro do frasco de maionese. Claro que a areia encheu 
todos os espaços vazios e uma vez mais o pofessor voltou a perguntar se o 
frasco estava cheio. Nesta ocasião os estudantes responderam em unânime 
"sim!".

Em seguida o professor acrescentou duas xícaras de café ao frasco e 
claro que o café preencheu todos os espaços vazios entre a areia. Os estu-
dantes nesta ocasião começaram a rir, mas repararam que o professor 
estava sério e disse-lhes:

"QUERO QUE SE DÊEM CONTA QUE ESTE FRASCO REPRE-
SENTA A VIDA."

As bolas de golf são as coisas importantes como a FAMÍLIA, a 
SAÚDE, os AMIGOS, tudo o que você AMA DE VERDADE.

São coisas, que mesmo que se perdessemos todo o resto, nossas vidas 
continuariam cheias.

PÁGINA PARA O MEJ
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treino para fazer estas coisas!” (vaca) “Quem, eu? Trabalho me cansa!” (porco). “Estou 
de férias” (pato). “Serviço pesado não é comigo!” (cão).

Não houve jeito de convencer a bicharada a colaborar, de forma que a galinha teve 
que colher o trigo sozinha. 

Chegou a hora de assar o pão com o trigo colhido. “Quem vai me ajudar?”, foi a 
pergunta da galinha, diante da qual obteve as seguintes evasivas: “Estou no seguro 
desemprego, e por isso não preciso trabalhar” (vaca). “Está muito quente, deixa isto para 
um dia mais frio!” (porco). “Ei, você tem que me pagar hora extra, senão não faço!” 
(pato).  “Se eu trabalhar e aumentar minha renda, perco a bolsa-ração, eu preciso dela!” 
(cão).

Então a galinha assou o trigo e obteve 5 pães como resultado. Satisfeita, mostrou-
-as à bicharada. Todos exigiram uma parte, mas a galinha prontamente cacarejou: “Não! 
Fiz todo o trabalho sozinha! Eu é que devo consumir estes pães, e não vocês!”. Como 
resultado, recebeu vários impropérios, entre os quais:  “Sua verme burguesa!” (vaca). 
“Exijo direitos iguais!” (porco). “Que falta de solidariedade, sua ...!” (pato). “Gananciosa, 
capitalista, exploradora!” (cão). 

Houve alvoroço, protestos, discursos contra a atitude da galinha. Logo chega um 
funcionário do governo e exige da galinha os vários impostos sobre a produção do pão. 

Diante de tamanha pressão, a galinha alegou que trabalhara sozinha, e que 
ninguém a ajudara, nem o governo, nem a bicharada, portanto, tinha direito a dispor do 
pão como bem entendesse. O funcionário do governo chamou então a polícia e falou: 
“você se arriscou a produzir, pelas nossas leis, você deve pagar os impostos e os traba-
lhadores produtivos devem dividir os lucros com todos, para a paz e a justiça social”. 

Desta forma, 2 pães foram entregues ao governo, como pagamento de impostos, e 
os 3 pães que restaram foram divididos em fatias e distribuídos em partes entre a bicha-
rada.  Todos comeram e se fartaram, achando muito justas as leis do país da tributação 
e da solidariedade. Porém, a bicharada não entendeu porque, nunca mais, a galinha 
voltou a fazer pão...

Questões para debate:

1. Fazer comentários sobre estas fábulas aplicando-as à nossa realidade.

2 - Como o grupo de jovens desenvolve a reflexão em relação aos problemas 
concretos da comunidade?

3 - Partindo dos exemplos citados acima, que boas atividades podem ser desenvol-
vidas pelo nosso grupo?

Grupo de jovens: um trabalho prático

 Muitos grupos de jovens reunem-se 
mensalmente, ouvem, falam, refletem, apontam 
dificuldades na vida do jovem e procuram 
soluções, mas não levam suas reflexões a uma 
ação prática. O grupo vai ficando só na teoria e 
acaba se esvaziando, perdendo o sentido. Doze 
reuniões por ano sem nenhuma ação prática na 
comunidade. Mas, é possível fazer coisas 
práticas nos diversos setores da vida da comu-
nidade, como nas famílias, na comunidade 
entre os pobres, doentes, crianças, idosos,na 
igreja, na catequese, etc, 

 
Existem muitas fábulas antigas que nos ensinam a sermos solidários e estar 

prontos para ajudar os outros e cumprir algumas tarefas para dar uma mãozinha aos 
amigos. Citemos uma.

1.O asno e o cavalo
Um Asno, de passo tardo, mal podendo suportar o pesadíssimo fardo que tinha de 

carregar, pediu ao Cavalo: 
- Amigo, podes dividir comigo a carga que mal suporto?  Se assim continuar, muito 

em breve estarei morto. 
O Cavalo respondeu: 
- Com isso pouco me importo. 
Logo em seguida, o Asno morreu sob o peso que carregava. Então o dono dos dois 

transferiu para o Cavalo todos os sacos de arroz. E foi assim que um esperto acabou 
bancando o otário e pagou um alto preço porque não foi solidário.   

2.A galinha na terra da reiblação e solidariedade  
Era uma vez uma galinha que encontrou alguns grãos de trigo no quintal. Chamou 

a vaca, o porco, o pato e o cão, para ajudar a plantá-lo. 
“Eu não”, a vaca mugiu. “Nem eu”, grunhiu o porco.“Deixa para lá”, grasnou o pato. 

“Tô fora!”, latiu o cão. 
A galinha, então, plantou o trigo, sozinha. Assim que estava próxima a colheita, 

voltou a convocar os amimais para colhê-lo. Teve as seguintes respostas:  “Não recebi 

PÁGINA PARA A CONGREGAÇÃO MARIANA
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treino para fazer estas coisas!” (vaca) “Quem, eu? Trabalho me cansa!” (porco). “Estou 
de férias” (pato). “Serviço pesado não é comigo!” (cão).

Não houve jeito de convencer a bicharada a colaborar, de forma que a galinha teve 
que colher o trigo sozinha. 

Chegou a hora de assar o pão com o trigo colhido. “Quem vai me ajudar?”, foi a 
pergunta da galinha, diante da qual obteve as seguintes evasivas: “Estou no seguro 
desemprego, e por isso não preciso trabalhar” (vaca). “Está muito quente, deixa isto para 
um dia mais frio!” (porco). “Ei, você tem que me pagar hora extra, senão não faço!” 
(pato).  “Se eu trabalhar e aumentar minha renda, perco a bolsa-ração, eu preciso dela!” 
(cão).

Então a galinha assou o trigo e obteve 5 pães como resultado. Satisfeita, mostrou-
-as à bicharada. Todos exigiram uma parte, mas a galinha prontamente cacarejou: “Não! 
Fiz todo o trabalho sozinha! Eu é que devo consumir estes pães, e não vocês!”. Como 
resultado, recebeu vários impropérios, entre os quais:  “Sua verme burguesa!” (vaca). 
“Exijo direitos iguais!” (porco). “Que falta de solidariedade, sua ...!” (pato). “Gananciosa, 
capitalista, exploradora!” (cão). 

Houve alvoroço, protestos, discursos contra a atitude da galinha. Logo chega um 
funcionário do governo e exige da galinha os vários impostos sobre a produção do pão. 

Diante de tamanha pressão, a galinha alegou que trabalhara sozinha, e que 
ninguém a ajudara, nem o governo, nem a bicharada, portanto, tinha direito a dispor do 
pão como bem entendesse. O funcionário do governo chamou então a polícia e falou: 
“você se arriscou a produzir, pelas nossas leis, você deve pagar os impostos e os traba-
lhadores produtivos devem dividir os lucros com todos, para a paz e a justiça social”. 

Desta forma, 2 pães foram entregues ao governo, como pagamento de impostos, e 
os 3 pães que restaram foram divididos em fatias e distribuídos em partes entre a bicha-
rada.  Todos comeram e se fartaram, achando muito justas as leis do país da tributação 
e da solidariedade. Porém, a bicharada não entendeu porque, nunca mais, a galinha 
voltou a fazer pão...

Questões para debate:

1. Fazer comentários sobre estas fábulas aplicando-as à nossa realidade.

2 - Como o grupo de jovens desenvolve a reflexão em relação aos problemas 
concretos da comunidade?

3 - Partindo dos exemplos citados acima, que boas atividades podem ser desenvol-
vidas pelo nosso grupo?

Grupo de jovens: um trabalho prático

 Muitos grupos de jovens reunem-se 
mensalmente, ouvem, falam, refletem, apontam 
dificuldades na vida do jovem e procuram 
soluções, mas não levam suas reflexões a uma 
ação prática. O grupo vai ficando só na teoria e 
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comunidade. Mas, é possível fazer coisas 
práticas nos diversos setores da vida da comu-
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entre os pobres, doentes, crianças, idosos,na 
igreja, na catequese, etc, 

 
Existem muitas fábulas antigas que nos ensinam a sermos solidários e estar 

prontos para ajudar os outros e cumprir algumas tarefas para dar uma mãozinha aos 
amigos. Citemos uma.

1.O asno e o cavalo
Um Asno, de passo tardo, mal podendo suportar o pesadíssimo fardo que tinha de 

carregar, pediu ao Cavalo: 
- Amigo, podes dividir comigo a carga que mal suporto?  Se assim continuar, muito 

em breve estarei morto. 
O Cavalo respondeu: 
- Com isso pouco me importo. 
Logo em seguida, o Asno morreu sob o peso que carregava. Então o dono dos dois 

transferiu para o Cavalo todos os sacos de arroz. E foi assim que um esperto acabou 
bancando o otário e pagou um alto preço porque não foi solidário.   

2.A galinha na terra da reiblação e solidariedade  
Era uma vez uma galinha que encontrou alguns grãos de trigo no quintal. Chamou 

a vaca, o porco, o pato e o cão, para ajudar a plantá-lo. 
“Eu não”, a vaca mugiu. “Nem eu”, grunhiu o porco.“Deixa para lá”, grasnou o pato. 

“Tô fora!”, latiu o cão. 
A galinha, então, plantou o trigo, sozinha. Assim que estava próxima a colheita, 

voltou a convocar os amimais para colhê-lo. Teve as seguintes respostas:  “Não recebi 
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Св. Доротей з Ґази

Доротей з Ґази  або Абба Доротей, 
жив у шостому столітті. Був 
християнським монахом і абасом. Під 
впливом старців Барсануфія і Йоана 
ступив до монастиря Аббаса Сверідуса, 
недалеко міста Ґаза. Після кількох років 
монашого життя під проводом 
досвіченого старця, заснував свій 
монастир недалеко того в якому провів 
перші роки свого монашества. Про його 
життя мало знаємо, але залишив багато 
написаних поучень, які дісталися до нас  
в колекції  “Духовний Вишкіл”. Його узнає 
як святого так католицька як і 
православна Церква.

Хоч про життя святого Доротея 
знається мало, з його писань можна довідатися про те, що це була людина 
практична. В своїх приписах до монахів він не є строгий, приписує речі 
можливі й не тяжкі до виконання, щоб дійти до досконалості. Наведемо 
деякі його приписи як жити й як гідно практикувати християнське життя.

1. Чим ближче до Бога, тим ближче до ближнього.
“Оскільки більше ми злучені з ближнім, тим більше будемо злучені з 

Богом, як і противно, чим ближче до Бога тим ближче до ближнього. Дам 
приклад: подумай про велике коло накреслене на землі. Зі середини кола 
виходять лучі–лінії до берегів кола. Уяви собі, що те коло це світ а центр 
кола це Бог, а лучі це різні способи життя на землі. Коли люди зближаються 
до центру кола (до Бога), чим ближче підійдуть до центру вони тим ближче 
будуть одне від одного і противно, чим більше зближаються між собою, 
тим ближче будуть до центру (до Бога). І коли віддаляються одні від одних, 
тим самим і віддаляються від центру, тобто від Бога і чим більше 
віддаляються від Бога, тим самим і віддаляються одні від одних. Така є 
вартість любові ближнього. Коли не любимо іншого, не будемо любити 
Бога й коли не любимо Бога, не будемо любити і ближнього. Коли ж 
любимо Бога й йому служимо, тим самим передаємо ту любов до 
ближнього. Коли лучимося з ближніми, тим самим лучимося з Богом.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra 
Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia à Porta Santa

Tudo colaborou, para que o dia fosse pleno de ação de graças pela in�nita 
misericórdia de Deus por nós e por toda humanidade.

O Pároco Pe. Dionísio Horbus recepcionou os peregrinos com palavras 
calorosas, motivando a todos para a plena participação de toda programação, 
tendo por objetivo a indulgência plenária.

Às 9.15 Dom Meron Mazur iniciou a divina liturgia. No ambiente interno 
todos os espaços foram bem ocupados, sendo que ao redor da igreja a multi-
dão que participava era muito signi�cativa. De outras comunidades foram 620 
inscritos, mais 140 participantes da Paróquia de Ivaí. 

Às 11.00hs a palestra de Dom Meron com o tema: Ano da Misericórdia, 
onde todos com atenção dobrada ouviam atentamente, acolhendo  o supre-
mo ato de amor pelo qual Deus vem ao nosso encontro para nos redimir, pelas 
santas palavras pronunciadas.

D. Meron salientou que a Misericórdia é a lei fundamental que habita no 
coração de cada pessoa, quando tem um sentimento e olhar sincero para com 
as pessoas com quem convive e com as demais que encontra no caminho da 
vida.

Nós cremos que Jesus  é a manifestação plena da misericórdia do Pai 

Santo do mês: São Doroteu de Gaza - 5 de junho

Doroteu de Gaza (505-565 ou 620, Doroteo gra�a 
alternativa) ou Abba Doroteu era um cristão monge e 
abade. Ingressou no mosteiro Serid Abba (Abba ou Sveri-
dus) perto de Gaza através da in�uência dos anciãos 
Barsanú�o e John. Cerca de 540, após alguns anos de vida 
espiritual no mosteiro de Sveridius, fundou seu próprio 
mosteiro nas proximidades e se tornou abade lá. Ele 
escreveu instruções para os monges, dos quais um 
número considerável sobreviveram e foram compilados 
em Directions on Treinamento Espiritual. Abba Doroteu 
(S. Doroteu o Eremita de Kemet) é reconhecido como 
santo pela Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana  
com a festa em 05 de junho na Igreja Católica.

Pouco se sabe de sua vida, mas conservaram-se 
muitas  das suas instruções para os monges, onde apare-
ce seu espírito prático. Nas suas instruções aos monges, 
não é exigente, prescreve coisas simples, possíveis e práti-
cas para chegar à perfeição. Vejamos alguns exemplos das suas instruções.

1. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais se aproximamos ao 
próximo.   

"Quanto mais unidos estamos ao próximo, mais unidos estamos a Deus. 
Vou dar-vos uma imagem retirada dos Padres. Pensai num círculo traçado no 
chão, isto é, numa linha feita com um compasso, a partir de um centro; no 
meio do círculo está o centro. Imaginai que este círculo é o mundo, o centro é 
Deus, e os raios são as diferentes maneiras de viver dos homens. Quando os 
santos, desejando aproximar-se de Deus, na medida em que se aproximam do 
centro–Deus, ao mesmo tempo aproximam-se uns dos outros. Quanto mais se 
aproximam de Deus, mais se aproximam uns dos outros; e, quanto mais se 
aproximam uns dos outros, mais se aproximam de Deus. E o mesmo acontece 
em sentido inverso. Quando as pessoas quanto mais se afastam de Deus, mais 
se afastam uns dos outros, e, quanto mais se afastam uns dos outros, mais se 
afastam também de Deus. Tal é a natureza da caridade. Na medida em que não 
amamos a Deus, nessa medida, distanciamo-nos do próximo. Mas, se amamos 
a Deus, quanto mais nos aproximamos Dele pela caridade, tanto mais comuni-
camos a caridade ao próximo; e, quanto mais unidos estamos ao próximo, 

mais unidos estamos a Deus.

2. Providência de Deus.
Não queira para que tudo seja feito de acordo com tua vontade, mas que 

seja como deve ser, e, desta forma, você irá alcançar a paz com todos. E acredi-
te que tudo que nos acontece, mesmo coisas mais insigni�cantes, ocorre 
através de Providência de Deus. Assim, você será capaz de suportar com 
paciência tudo o que te incomoda.

3. Anseio por bondade.
Na vida espiritual não se deve somente evitar o mal, mas se  é obrigado a 

fazer o bem, como diz o Salmo: "Afasta-te do mal e faze o bem" (Salmo 34:14). 
Por exemplo, se alguém estava com raiva, ele deve não só não �car com raiva, 
mas também tornar-se manso, se alguém estava orgulhoso, ele não só deve 
deixar de ser arrogante, mas também tornar-se humilde...  

 
4. Guardando a consciência.
Quando Deus criou o homem, Ele plantou algo de divino dentro dele - 

uma certa concepção - uma centelha que tem luz e calor. A concepção que 
ilumina a mente e indica o que é certo e o que é errado é chamado de consci-
ência. A consciência é uma lei natural. Em tempos antes de qualquer lei escrita, 
patriarcas e os santos observavam a lei de Deus, seguindo a voz de sua consci-
ência.

5. O amor para com o próximo.
Eu ouvi de uma pessoa que, quando ela chegou a um de seus amigos e 

encontrou o quarto em desordem e mesmo sujo, ele dizia para si mesmo: 
"Bendito seja essa pessoa, porque tendo  adiado a sua preocupação com preo-
cupações mundanas, ela concentrou sua mente tanto para o céu, que nem 
sequer tem tempo para arrumar seu quarto. " Mas quando ele chegou a  um 
outro amigo e encontrou seu quarto arrumado e limpo, ele disse para si 
mesmo ";. A alma dessa pessoa é tão limpa como o seu quarto, e as condições 
da sala, falam de sua alma" E nunca julgou um outro que ele foi negligente ou 
orgulhoso, mas por sua disposição e  tipo, viu o  bem em todos e recebeu  
benefícios de todos. Que o bom Deus nos conceda a disposição do mesmo 
tipo, para que também possamos  receber os benefícios de todos e para que 
nunca percebamos  as falhas dos outros. 

2. Боже провидіння.
Не треба бажати собі, щоб все діялося так як ти собі хочеш, але бажай, 

щоб все діялося так як повинно би діятися, в той спосіб ти будеш мати мир 
зі всіма. Знай, що все, що з нами діється, навіть незначні справи, воно 
діється з Божої волі. Це тобі допоможе перенести терпеливо все те, що тобі 
приносить неспокій і біль.

 
3. Бажання бути добрим.
В духовному житті не треба тільки оминати зло, але треба робити 

добро, як каже псалмопівець: “Віддаляйся від зла й роби добро” (Пс 34,14). 
Наприклад, коли хтось розлютився, повиннен не тільки поконати свою 
злість, але також треба йому старатися бути лагідним, хто показався 
гордий, він повиннен не тільки перестати бути ароґантним, але треба 
йому зробитися покірним…

 
4. Про совість
Коли Бог створив людину, він вложив в неї щось Боже – іскру 

розуміння, яка має світло й  тепло. Це розуміння яке просвічує розум й 
показує що є добре й правильне і що недобре називається совість. Совість 
це природний закон. Ще перед будьяким законом, патріархи й святі 
заховували Божий закон слухаючи своєї совісті.

 
5. Любов до ближнього
“Я чув таке про одного пустиника. Коли він увійшов до кімнати свого 

ближнього й знайшов там великий  непорядок, все в кімнаті порозкидане, 
він собі це пояснив: блаженний цей чоловік, бо так зайнятий різними 
справами, що не має навіть часу прибрати свою кімнату”. Але коли зараз 
пішов до кімнати іншого, знайшов там все впорядковане, чистеньке, все на 
місці, він собі так це пояснив:  Душа цієї людини така чистенька й 
впорядкована як її кімната, стан його кімнати говорить про красу його 
душі”. Той чоловік ніколи не судив нікого, що хтось недбалий, або гордий, 
всіх за все виправдував і на добре пояснював. І це давало йому багато 
спокою. 

Нехай Бог дасть для всіх таке розположення, щоб також могли 
отримати добродійства від всіх і ніколи не добачувати блудів в інших.”.

Наша Церква святкує день святого Доротея дня 5–го червня.

eterno, que permite-nos vê-lo especialmente no próximo, sobretudo quando 
sofre, quando a sua existência está ameaçada e a sua dignidade está em 
perigo.

Jesus, sobretudo com seu estilo de vida e com suas ações, demonstrou 
como no mundo em que vivemos, está presente o amor operante do Salvador, 
o amor que se dirige ao ser humano necessitado e abraça tudo o que forma 
sua humanidade. 

Durante a palestra o Pe. Dionísio lia as passagens bíblicas, fundamentan-
do como certas parábolas manifestam a grandeza da misericórdia divina por 
cada ser humano, re�etida na imagem da ovelha perdida, do �lho pródigo, da 
moeda perdida entre outras.

Para qualquer ser humano, a misericórdia de Deus envolve plenamente a 
pessoa que se rende ao amor divino, se arrepende, procura ser �el a Deus 
evitando todo o mal, revestindo-se da bondade do Criador, dando novo senti-
do ao seu viver.

Aproveitar bem o Ano Santo da Misericórdia, é cair nos braços misericor-
diosos do Pai eterno, sentir seu amoroso perdão e viver em paz com Deus, 
consigo mesmo e com todos.

Às 14:00hs teve início na Capela do Noviciado das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, a Via-Sacra da Misericórdia autoria de Dom Meron, com a caminha-
da passando pelo cemitério, Seminário dos Padres Basilianos e últimas 
estações na frente da igreja. Em seguida a oração diante da Porta Santa, pela 

qual todos os peregrinos tiveram a abençoada entrada na igreja, onde foi 
celebrado o solene Moleben ao Sagrado Coração de Jesus.

Durante todo o dia foi emocionante observar como todos participavam, 
fazendo silêncio para ouvir tudo o que era anunciado, e ao mesmo tempo, o 
cantar vibrante e convincente de todos, sinal de sincera gratidão a Deus, pela 
Santa Misericórdia que sustenta a vida dos cristãos e da Igreja.

O Ano Santo da Misericórdia, nos convida a viver um tempo em que a 
Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, tome conta dos nossos sentimen-
tos mais profundos, para que sejamos sinais vivos da bondade e da ternura de 
Deus, com todos os que fazem parte da nossa história.

O Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se interiormente 
disponível para a missão que Jesus nos con�a e pede: a nossa dedicação na 
oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do Coração de 
Jesus, oferecendo diariamente a nossa própria vida a Deus Pai, juntamente 
com Jesus.

O Apostolado de Oração é um caminho espiritual, que a Igreja propõe a 
todos os cristãos, para ajudá-los a serem amigos e apóstolos de Jesus Ressusci-
tado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e conduzindo-
-os a uma aliança de amor pessoal, simbolizada no Sagrado Coração de Jesus..

O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração, a serviço dos 
problemas da humanidade e da missão da Igreja, através das intenções e 
reuniões mensais na comunidade. Rezar pelas intenções mensais que o Papa 
nos pede, abre-nos os olhos e o coração para o mundo, fazendo nossas as 
alegrias e esperanças, as dores e as angústias de toda a humanidade.

A missão dos membros do Apostolado de Oração é entregar a sua vida 
todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, rezar todos os dias pelas necessida-
des do mundo e levar outras pessoas a serem discípulos e mensageiros do 
Sagrado Coração de Jesus.

Deus seja louvado pela presença e participação de cada um que veio, seja 
de perto ou de longe, celebrar conosco o Ano Santo da Misericórdia Divina.

Deus seja louvado também, pela competência da equipe organizadora e 
demais colaboradores, que sempre estão com renovado ardor, motivados para 
a próxima romaria, se Deus assim nos permitir, no 4º domingo da quaresma / 
2017.

Irmã Rosa Kerninski

Заступник на червен
Св. Доротей з Ґази – 5 червня
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Св. Доротей з Ґази

Доротей з Ґази  або Абба Доротей, 
жив у шостому столітті. Був 
християнським монахом і абасом. Під 
впливом старців Барсануфія і Йоана 
ступив до монастиря Аббаса Сверідуса, 
недалеко міста Ґаза. Після кількох років 
монашого життя під проводом 
досвіченого старця, заснував свій 
монастир недалеко того в якому провів 
перші роки свого монашества. Про його 
життя мало знаємо, але залишив багато 
написаних поучень, які дісталися до нас  
в колекції  “Духовний Вишкіл”. Його узнає 
як святого так католицька як і 
православна Церква.

Хоч про життя святого Доротея 
знається мало, з його писань можна довідатися про те, що це була людина 
практична. В своїх приписах до монахів він не є строгий, приписує речі 
можливі й не тяжкі до виконання, щоб дійти до досконалості. Наведемо 
деякі його приписи як жити й як гідно практикувати християнське життя.

1. Чим ближче до Бога, тим ближче до ближнього.
“Оскільки більше ми злучені з ближнім, тим більше будемо злучені з 

Богом, як і противно, чим ближче до Бога тим ближче до ближнього. Дам 
приклад: подумай про велике коло накреслене на землі. Зі середини кола 
виходять лучі–лінії до берегів кола. Уяви собі, що те коло це світ а центр 
кола це Бог, а лучі це різні способи життя на землі. Коли люди зближаються 
до центру кола (до Бога), чим ближче підійдуть до центру вони тим ближче 
будуть одне від одного і противно, чим більше зближаються між собою, 
тим ближче будуть до центру (до Бога). І коли віддаляються одні від одних, 
тим самим і віддаляються від центру, тобто від Бога і чим більше 
віддаляються від Бога, тим самим і віддаляються одні від одних. Така є 
вартість любові ближнього. Коли не любимо іншого, не будемо любити 
Бога й коли не любимо Бога, не будемо любити і ближнього. Коли ж 
любимо Бога й йому служимо, тим самим передаємо ту любов до 
ближнього. Коли лучимося з ближніми, тим самим лучимося з Богом.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra 
Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia à Porta Santa

Tudo colaborou, para que o dia fosse pleno de ação de graças pela in�nita 
misericórdia de Deus por nós e por toda humanidade.

O Pároco Pe. Dionísio Horbus recepcionou os peregrinos com palavras 
calorosas, motivando a todos para a plena participação de toda programação, 
tendo por objetivo a indulgência plenária.

Às 9.15 Dom Meron Mazur iniciou a divina liturgia. No ambiente interno 
todos os espaços foram bem ocupados, sendo que ao redor da igreja a multi-
dão que participava era muito signi�cativa. De outras comunidades foram 620 
inscritos, mais 140 participantes da Paróquia de Ivaí. 

Às 11.00hs a palestra de Dom Meron com o tema: Ano da Misericórdia, 
onde todos com atenção dobrada ouviam atentamente, acolhendo  o supre-
mo ato de amor pelo qual Deus vem ao nosso encontro para nos redimir, pelas 
santas palavras pronunciadas.

D. Meron salientou que a Misericórdia é a lei fundamental que habita no 
coração de cada pessoa, quando tem um sentimento e olhar sincero para com 
as pessoas com quem convive e com as demais que encontra no caminho da 
vida.

Nós cremos que Jesus  é a manifestação plena da misericórdia do Pai 

Santo do mês: São Doroteu de Gaza - 5 de junho

Doroteu de Gaza (505-565 ou 620, Doroteo gra�a 
alternativa) ou Abba Doroteu era um cristão monge e 
abade. Ingressou no mosteiro Serid Abba (Abba ou Sveri-
dus) perto de Gaza através da in�uência dos anciãos 
Barsanú�o e John. Cerca de 540, após alguns anos de vida 
espiritual no mosteiro de Sveridius, fundou seu próprio 
mosteiro nas proximidades e se tornou abade lá. Ele 
escreveu instruções para os monges, dos quais um 
número considerável sobreviveram e foram compilados 
em Directions on Treinamento Espiritual. Abba Doroteu 
(S. Doroteu o Eremita de Kemet) é reconhecido como 
santo pela Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana  
com a festa em 05 de junho na Igreja Católica.

Pouco se sabe de sua vida, mas conservaram-se 
muitas  das suas instruções para os monges, onde apare-
ce seu espírito prático. Nas suas instruções aos monges, 
não é exigente, prescreve coisas simples, possíveis e práti-
cas para chegar à perfeição. Vejamos alguns exemplos das suas instruções.

1. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais se aproximamos ao 
próximo.   

"Quanto mais unidos estamos ao próximo, mais unidos estamos a Deus. 
Vou dar-vos uma imagem retirada dos Padres. Pensai num círculo traçado no 
chão, isto é, numa linha feita com um compasso, a partir de um centro; no 
meio do círculo está o centro. Imaginai que este círculo é o mundo, o centro é 
Deus, e os raios são as diferentes maneiras de viver dos homens. Quando os 
santos, desejando aproximar-se de Deus, na medida em que se aproximam do 
centro–Deus, ao mesmo tempo aproximam-se uns dos outros. Quanto mais se 
aproximam de Deus, mais se aproximam uns dos outros; e, quanto mais se 
aproximam uns dos outros, mais se aproximam de Deus. E o mesmo acontece 
em sentido inverso. Quando as pessoas quanto mais se afastam de Deus, mais 
se afastam uns dos outros, e, quanto mais se afastam uns dos outros, mais se 
afastam também de Deus. Tal é a natureza da caridade. Na medida em que não 
amamos a Deus, nessa medida, distanciamo-nos do próximo. Mas, se amamos 
a Deus, quanto mais nos aproximamos Dele pela caridade, tanto mais comuni-
camos a caridade ao próximo; e, quanto mais unidos estamos ao próximo, 

mais unidos estamos a Deus.

2. Providência de Deus.
Não queira para que tudo seja feito de acordo com tua vontade, mas que 

seja como deve ser, e, desta forma, você irá alcançar a paz com todos. E acredi-
te que tudo que nos acontece, mesmo coisas mais insigni�cantes, ocorre 
através de Providência de Deus. Assim, você será capaz de suportar com 
paciência tudo o que te incomoda.

3. Anseio por bondade.
Na vida espiritual não se deve somente evitar o mal, mas se  é obrigado a 

fazer o bem, como diz o Salmo: "Afasta-te do mal e faze o bem" (Salmo 34:14). 
Por exemplo, se alguém estava com raiva, ele deve não só não �car com raiva, 
mas também tornar-se manso, se alguém estava orgulhoso, ele não só deve 
deixar de ser arrogante, mas também tornar-se humilde...  

 
4. Guardando a consciência.
Quando Deus criou o homem, Ele plantou algo de divino dentro dele - 

uma certa concepção - uma centelha que tem luz e calor. A concepção que 
ilumina a mente e indica o que é certo e o que é errado é chamado de consci-
ência. A consciência é uma lei natural. Em tempos antes de qualquer lei escrita, 
patriarcas e os santos observavam a lei de Deus, seguindo a voz de sua consci-
ência.

5. O amor para com o próximo.
Eu ouvi de uma pessoa que, quando ela chegou a um de seus amigos e 

encontrou o quarto em desordem e mesmo sujo, ele dizia para si mesmo: 
"Bendito seja essa pessoa, porque tendo  adiado a sua preocupação com preo-
cupações mundanas, ela concentrou sua mente tanto para o céu, que nem 
sequer tem tempo para arrumar seu quarto. " Mas quando ele chegou a  um 
outro amigo e encontrou seu quarto arrumado e limpo, ele disse para si 
mesmo ";. A alma dessa pessoa é tão limpa como o seu quarto, e as condições 
da sala, falam de sua alma" E nunca julgou um outro que ele foi negligente ou 
orgulhoso, mas por sua disposição e  tipo, viu o  bem em todos e recebeu  
benefícios de todos. Que o bom Deus nos conceda a disposição do mesmo 
tipo, para que também possamos  receber os benefícios de todos e para que 
nunca percebamos  as falhas dos outros. 

2. Боже провидіння.
Не треба бажати собі, щоб все діялося так як ти собі хочеш, але бажай, 

щоб все діялося так як повинно би діятися, в той спосіб ти будеш мати мир 
зі всіма. Знай, що все, що з нами діється, навіть незначні справи, воно 
діється з Божої волі. Це тобі допоможе перенести терпеливо все те, що тобі 
приносить неспокій і біль.

 
3. Бажання бути добрим.
В духовному житті не треба тільки оминати зло, але треба робити 

добро, як каже псалмопівець: “Віддаляйся від зла й роби добро” (Пс 34,14). 
Наприклад, коли хтось розлютився, повиннен не тільки поконати свою 
злість, але також треба йому старатися бути лагідним, хто показався 
гордий, він повиннен не тільки перестати бути ароґантним, але треба 
йому зробитися покірним…

 
4. Про совість
Коли Бог створив людину, він вложив в неї щось Боже – іскру 

розуміння, яка має світло й  тепло. Це розуміння яке просвічує розум й 
показує що є добре й правильне і що недобре називається совість. Совість 
це природний закон. Ще перед будьяким законом, патріархи й святі 
заховували Божий закон слухаючи своєї совісті.

 
5. Любов до ближнього
“Я чув таке про одного пустиника. Коли він увійшов до кімнати свого 

ближнього й знайшов там великий  непорядок, все в кімнаті порозкидане, 
він собі це пояснив: блаженний цей чоловік, бо так зайнятий різними 
справами, що не має навіть часу прибрати свою кімнату”. Але коли зараз 
пішов до кімнати іншого, знайшов там все впорядковане, чистеньке, все на 
місці, він собі так це пояснив:  Душа цієї людини така чистенька й 
впорядкована як її кімната, стан його кімнати говорить про красу його 
душі”. Той чоловік ніколи не судив нікого, що хтось недбалий, або гордий, 
всіх за все виправдував і на добре пояснював. І це давало йому багато 
спокою. 

Нехай Бог дасть для всіх таке розположення, щоб також могли 
отримати добродійства від всіх і ніколи не добачувати блудів в інших.”.

Наша Церква святкує день святого Доротея дня 5–го червня.

eterno, que permite-nos vê-lo especialmente no próximo, sobretudo quando 
sofre, quando a sua existência está ameaçada e a sua dignidade está em 
perigo.

Jesus, sobretudo com seu estilo de vida e com suas ações, demonstrou 
como no mundo em que vivemos, está presente o amor operante do Salvador, 
o amor que se dirige ao ser humano necessitado e abraça tudo o que forma 
sua humanidade. 

Durante a palestra o Pe. Dionísio lia as passagens bíblicas, fundamentan-
do como certas parábolas manifestam a grandeza da misericórdia divina por 
cada ser humano, re�etida na imagem da ovelha perdida, do �lho pródigo, da 
moeda perdida entre outras.

Para qualquer ser humano, a misericórdia de Deus envolve plenamente a 
pessoa que se rende ao amor divino, se arrepende, procura ser �el a Deus 
evitando todo o mal, revestindo-se da bondade do Criador, dando novo senti-
do ao seu viver.

Aproveitar bem o Ano Santo da Misericórdia, é cair nos braços misericor-
diosos do Pai eterno, sentir seu amoroso perdão e viver em paz com Deus, 
consigo mesmo e com todos.

Às 14:00hs teve início na Capela do Noviciado das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, a Via-Sacra da Misericórdia autoria de Dom Meron, com a caminha-
da passando pelo cemitério, Seminário dos Padres Basilianos e últimas 
estações na frente da igreja. Em seguida a oração diante da Porta Santa, pela 

qual todos os peregrinos tiveram a abençoada entrada na igreja, onde foi 
celebrado o solene Moleben ao Sagrado Coração de Jesus.

Durante todo o dia foi emocionante observar como todos participavam, 
fazendo silêncio para ouvir tudo o que era anunciado, e ao mesmo tempo, o 
cantar vibrante e convincente de todos, sinal de sincera gratidão a Deus, pela 
Santa Misericórdia que sustenta a vida dos cristãos e da Igreja.

O Ano Santo da Misericórdia, nos convida a viver um tempo em que a 
Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, tome conta dos nossos sentimen-
tos mais profundos, para que sejamos sinais vivos da bondade e da ternura de 
Deus, com todos os que fazem parte da nossa história.

O Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se interiormente 
disponível para a missão que Jesus nos con�a e pede: a nossa dedicação na 
oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do Coração de 
Jesus, oferecendo diariamente a nossa própria vida a Deus Pai, juntamente 
com Jesus.

O Apostolado de Oração é um caminho espiritual, que a Igreja propõe a 
todos os cristãos, para ajudá-los a serem amigos e apóstolos de Jesus Ressusci-
tado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e conduzindo-
-os a uma aliança de amor pessoal, simbolizada no Sagrado Coração de Jesus..

O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração, a serviço dos 
problemas da humanidade e da missão da Igreja, através das intenções e 
reuniões mensais na comunidade. Rezar pelas intenções mensais que o Papa 
nos pede, abre-nos os olhos e o coração para o mundo, fazendo nossas as 
alegrias e esperanças, as dores e as angústias de toda a humanidade.

A missão dos membros do Apostolado de Oração é entregar a sua vida 
todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, rezar todos os dias pelas necessida-
des do mundo e levar outras pessoas a serem discípulos e mensageiros do 
Sagrado Coração de Jesus.

Deus seja louvado pela presença e participação de cada um que veio, seja 
de perto ou de longe, celebrar conosco o Ano Santo da Misericórdia Divina.

Deus seja louvado também, pela competência da equipe organizadora e 
demais colaboradores, que sempre estão com renovado ardor, motivados para 
a próxima romaria, se Deus assim nos permitir, no 4º domingo da quaresma / 
2017.

Irmã Rosa Kerninski

Заступник на червен
Св. Доротей з Ґази – 5 червня
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Св. Доротей з Ґази

Доротей з Ґази  або Абба Доротей, 
жив у шостому столітті. Був 
християнським монахом і абасом. Під 
впливом старців Барсануфія і Йоана 
ступив до монастиря Аббаса Сверідуса, 
недалеко міста Ґаза. Після кількох років 
монашого життя під проводом 
досвіченого старця, заснував свій 
монастир недалеко того в якому провів 
перші роки свого монашества. Про його 
життя мало знаємо, але залишив багато 
написаних поучень, які дісталися до нас  
в колекції  “Духовний Вишкіл”. Його узнає 
як святого так католицька як і 
православна Церква.

Хоч про життя святого Доротея 
знається мало, з його писань можна довідатися про те, що це була людина 
практична. В своїх приписах до монахів він не є строгий, приписує речі 
можливі й не тяжкі до виконання, щоб дійти до досконалості. Наведемо 
деякі його приписи як жити й як гідно практикувати християнське життя.

1. Чим ближче до Бога, тим ближче до ближнього.
“Оскільки більше ми злучені з ближнім, тим більше будемо злучені з 

Богом, як і противно, чим ближче до Бога тим ближче до ближнього. Дам 
приклад: подумай про велике коло накреслене на землі. Зі середини кола 
виходять лучі–лінії до берегів кола. Уяви собі, що те коло це світ а центр 
кола це Бог, а лучі це різні способи життя на землі. Коли люди зближаються 
до центру кола (до Бога), чим ближче підійдуть до центру вони тим ближче 
будуть одне від одного і противно, чим більше зближаються між собою, 
тим ближче будуть до центру (до Бога). І коли віддаляються одні від одних, 
тим самим і віддаляються від центру, тобто від Бога і чим більше 
віддаляються від Бога, тим самим і віддаляються одні від одних. Така є 
вартість любові ближнього. Коли не любимо іншого, не будемо любити 
Бога й коли не любимо Бога, не будемо любити і ближнього. Коли ж 
любимо Бога й йому служимо, тим самим передаємо ту любов до 
ближнього. Коли лучимося з ближніми, тим самим лучимося з Богом.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra 
Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia à Porta Santa

Tudo colaborou, para que o dia fosse pleno de ação de graças pela in�nita 
misericórdia de Deus por nós e por toda humanidade.

O Pároco Pe. Dionísio Horbus recepcionou os peregrinos com palavras 
calorosas, motivando a todos para a plena participação de toda programação, 
tendo por objetivo a indulgência plenária.

Às 9.15 Dom Meron Mazur iniciou a divina liturgia. No ambiente interno 
todos os espaços foram bem ocupados, sendo que ao redor da igreja a multi-
dão que participava era muito signi�cativa. De outras comunidades foram 620 
inscritos, mais 140 participantes da Paróquia de Ivaí. 

Às 11.00hs a palestra de Dom Meron com o tema: Ano da Misericórdia, 
onde todos com atenção dobrada ouviam atentamente, acolhendo  o supre-
mo ato de amor pelo qual Deus vem ao nosso encontro para nos redimir, pelas 
santas palavras pronunciadas.

D. Meron salientou que a Misericórdia é a lei fundamental que habita no 
coração de cada pessoa, quando tem um sentimento e olhar sincero para com 
as pessoas com quem convive e com as demais que encontra no caminho da 
vida.

Nós cremos que Jesus  é a manifestação plena da misericórdia do Pai 

Santo do mês: São Doroteu de Gaza - 5 de junho

Doroteu de Gaza (505-565 ou 620, Doroteo gra�a 
alternativa) ou Abba Doroteu era um cristão monge e 
abade. Ingressou no mosteiro Serid Abba (Abba ou Sveri-
dus) perto de Gaza através da in�uência dos anciãos 
Barsanú�o e John. Cerca de 540, após alguns anos de vida 
espiritual no mosteiro de Sveridius, fundou seu próprio 
mosteiro nas proximidades e se tornou abade lá. Ele 
escreveu instruções para os monges, dos quais um 
número considerável sobreviveram e foram compilados 
em Directions on Treinamento Espiritual. Abba Doroteu 
(S. Doroteu o Eremita de Kemet) é reconhecido como 
santo pela Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana  
com a festa em 05 de junho na Igreja Católica.

Pouco se sabe de sua vida, mas conservaram-se 
muitas  das suas instruções para os monges, onde apare-
ce seu espírito prático. Nas suas instruções aos monges, 
não é exigente, prescreve coisas simples, possíveis e práti-
cas para chegar à perfeição. Vejamos alguns exemplos das suas instruções.

1. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais se aproximamos ao 
próximo.   

"Quanto mais unidos estamos ao próximo, mais unidos estamos a Deus. 
Vou dar-vos uma imagem retirada dos Padres. Pensai num círculo traçado no 
chão, isto é, numa linha feita com um compasso, a partir de um centro; no 
meio do círculo está o centro. Imaginai que este círculo é o mundo, o centro é 
Deus, e os raios são as diferentes maneiras de viver dos homens. Quando os 
santos, desejando aproximar-se de Deus, na medida em que se aproximam do 
centro–Deus, ao mesmo tempo aproximam-se uns dos outros. Quanto mais se 
aproximam de Deus, mais se aproximam uns dos outros; e, quanto mais se 
aproximam uns dos outros, mais se aproximam de Deus. E o mesmo acontece 
em sentido inverso. Quando as pessoas quanto mais se afastam de Deus, mais 
se afastam uns dos outros, e, quanto mais se afastam uns dos outros, mais se 
afastam também de Deus. Tal é a natureza da caridade. Na medida em que não 
amamos a Deus, nessa medida, distanciamo-nos do próximo. Mas, se amamos 
a Deus, quanto mais nos aproximamos Dele pela caridade, tanto mais comuni-
camos a caridade ao próximo; e, quanto mais unidos estamos ao próximo, 

mais unidos estamos a Deus.

2. Providência de Deus.
Não queira para que tudo seja feito de acordo com tua vontade, mas que 

seja como deve ser, e, desta forma, você irá alcançar a paz com todos. E acredi-
te que tudo que nos acontece, mesmo coisas mais insigni�cantes, ocorre 
através de Providência de Deus. Assim, você será capaz de suportar com 
paciência tudo o que te incomoda.

3. Anseio por bondade.
Na vida espiritual não se deve somente evitar o mal, mas se  é obrigado a 

fazer o bem, como diz o Salmo: "Afasta-te do mal e faze o bem" (Salmo 34:14). 
Por exemplo, se alguém estava com raiva, ele deve não só não �car com raiva, 
mas também tornar-se manso, se alguém estava orgulhoso, ele não só deve 
deixar de ser arrogante, mas também tornar-se humilde...  

 
4. Guardando a consciência.
Quando Deus criou o homem, Ele plantou algo de divino dentro dele - 

uma certa concepção - uma centelha que tem luz e calor. A concepção que 
ilumina a mente e indica o que é certo e o que é errado é chamado de consci-
ência. A consciência é uma lei natural. Em tempos antes de qualquer lei escrita, 
patriarcas e os santos observavam a lei de Deus, seguindo a voz de sua consci-
ência.

5. O amor para com o próximo.
Eu ouvi de uma pessoa que, quando ela chegou a um de seus amigos e 

encontrou o quarto em desordem e mesmo sujo, ele dizia para si mesmo: 
"Bendito seja essa pessoa, porque tendo  adiado a sua preocupação com preo-
cupações mundanas, ela concentrou sua mente tanto para o céu, que nem 
sequer tem tempo para arrumar seu quarto. " Mas quando ele chegou a  um 
outro amigo e encontrou seu quarto arrumado e limpo, ele disse para si 
mesmo ";. A alma dessa pessoa é tão limpa como o seu quarto, e as condições 
da sala, falam de sua alma" E nunca julgou um outro que ele foi negligente ou 
orgulhoso, mas por sua disposição e  tipo, viu o  bem em todos e recebeu  
benefícios de todos. Que o bom Deus nos conceda a disposição do mesmo 
tipo, para que também possamos  receber os benefícios de todos e para que 
nunca percebamos  as falhas dos outros. 

2. Боже провидіння.
Не треба бажати собі, щоб все діялося так як ти собі хочеш, але бажай, 

щоб все діялося так як повинно би діятися, в той спосіб ти будеш мати мир 
зі всіма. Знай, що все, що з нами діється, навіть незначні справи, воно 
діється з Божої волі. Це тобі допоможе перенести терпеливо все те, що тобі 
приносить неспокій і біль.

 
3. Бажання бути добрим.
В духовному житті не треба тільки оминати зло, але треба робити 

добро, як каже псалмопівець: “Віддаляйся від зла й роби добро” (Пс 34,14). 
Наприклад, коли хтось розлютився, повиннен не тільки поконати свою 
злість, але також треба йому старатися бути лагідним, хто показався 
гордий, він повиннен не тільки перестати бути ароґантним, але треба 
йому зробитися покірним…

 
4. Про совість
Коли Бог створив людину, він вложив в неї щось Боже – іскру 

розуміння, яка має світло й  тепло. Це розуміння яке просвічує розум й 
показує що є добре й правильне і що недобре називається совість. Совість 
це природний закон. Ще перед будьяким законом, патріархи й святі 
заховували Божий закон слухаючи своєї совісті.

 
5. Любов до ближнього
“Я чув таке про одного пустиника. Коли він увійшов до кімнати свого 

ближнього й знайшов там великий  непорядок, все в кімнаті порозкидане, 
він собі це пояснив: блаженний цей чоловік, бо так зайнятий різними 
справами, що не має навіть часу прибрати свою кімнату”. Але коли зараз 
пішов до кімнати іншого, знайшов там все впорядковане, чистеньке, все на 
місці, він собі так це пояснив:  Душа цієї людини така чистенька й 
впорядкована як її кімната, стан його кімнати говорить про красу його 
душі”. Той чоловік ніколи не судив нікого, що хтось недбалий, або гордий, 
всіх за все виправдував і на добре пояснював. І це давало йому багато 
спокою. 

Нехай Бог дасть для всіх таке розположення, щоб також могли 
отримати добродійства від всіх і ніколи не добачувати блудів в інших.”.

Наша Церква святкує день святого Доротея дня 5–го червня.

eterno, que permite-nos vê-lo especialmente no próximo, sobretudo quando 
sofre, quando a sua existência está ameaçada e a sua dignidade está em 
perigo.

Jesus, sobretudo com seu estilo de vida e com suas ações, demonstrou 
como no mundo em que vivemos, está presente o amor operante do Salvador, 
o amor que se dirige ao ser humano necessitado e abraça tudo o que forma 
sua humanidade. 

Durante a palestra o Pe. Dionísio lia as passagens bíblicas, fundamentan-
do como certas parábolas manifestam a grandeza da misericórdia divina por 
cada ser humano, re�etida na imagem da ovelha perdida, do �lho pródigo, da 
moeda perdida entre outras.

Para qualquer ser humano, a misericórdia de Deus envolve plenamente a 
pessoa que se rende ao amor divino, se arrepende, procura ser �el a Deus 
evitando todo o mal, revestindo-se da bondade do Criador, dando novo senti-
do ao seu viver.

Aproveitar bem o Ano Santo da Misericórdia, é cair nos braços misericor-
diosos do Pai eterno, sentir seu amoroso perdão e viver em paz com Deus, 
consigo mesmo e com todos.

Às 14:00hs teve início na Capela do Noviciado das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, a Via-Sacra da Misericórdia autoria de Dom Meron, com a caminha-
da passando pelo cemitério, Seminário dos Padres Basilianos e últimas 
estações na frente da igreja. Em seguida a oração diante da Porta Santa, pela 

qual todos os peregrinos tiveram a abençoada entrada na igreja, onde foi 
celebrado o solene Moleben ao Sagrado Coração de Jesus.

Durante todo o dia foi emocionante observar como todos participavam, 
fazendo silêncio para ouvir tudo o que era anunciado, e ao mesmo tempo, o 
cantar vibrante e convincente de todos, sinal de sincera gratidão a Deus, pela 
Santa Misericórdia que sustenta a vida dos cristãos e da Igreja.

O Ano Santo da Misericórdia, nos convida a viver um tempo em que a 
Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, tome conta dos nossos sentimen-
tos mais profundos, para que sejamos sinais vivos da bondade e da ternura de 
Deus, com todos os que fazem parte da nossa história.

O Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se interiormente 
disponível para a missão que Jesus nos con�a e pede: a nossa dedicação na 
oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do Coração de 
Jesus, oferecendo diariamente a nossa própria vida a Deus Pai, juntamente 
com Jesus.

O Apostolado de Oração é um caminho espiritual, que a Igreja propõe a 
todos os cristãos, para ajudá-los a serem amigos e apóstolos de Jesus Ressusci-
tado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e conduzindo-
-os a uma aliança de amor pessoal, simbolizada no Sagrado Coração de Jesus..

O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração, a serviço dos 
problemas da humanidade e da missão da Igreja, através das intenções e 
reuniões mensais na comunidade. Rezar pelas intenções mensais que o Papa 
nos pede, abre-nos os olhos e o coração para o mundo, fazendo nossas as 
alegrias e esperanças, as dores e as angústias de toda a humanidade.

A missão dos membros do Apostolado de Oração é entregar a sua vida 
todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, rezar todos os dias pelas necessida-
des do mundo e levar outras pessoas a serem discípulos e mensageiros do 
Sagrado Coração de Jesus.

Deus seja louvado pela presença e participação de cada um que veio, seja 
de perto ou de longe, celebrar conosco o Ano Santo da Misericórdia Divina.

Deus seja louvado também, pela competência da equipe organizadora e 
demais colaboradores, que sempre estão com renovado ardor, motivados para 
a próxima romaria, se Deus assim nos permitir, no 4º domingo da quaresma / 
2017.

Irmã Rosa Kerninski

Santo do Mês
São Doroteu de Gaza - 5 de junho
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Св. Доротей з Ґази

Доротей з Ґази  або Абба Доротей, 
жив у шостому столітті. Був 
християнським монахом і абасом. Під 
впливом старців Барсануфія і Йоана 
ступив до монастиря Аббаса Сверідуса, 
недалеко міста Ґаза. Після кількох років 
монашого життя під проводом 
досвіченого старця, заснував свій 
монастир недалеко того в якому провів 
перші роки свого монашества. Про його 
життя мало знаємо, але залишив багато 
написаних поучень, які дісталися до нас  
в колекції  “Духовний Вишкіл”. Його узнає 
як святого так католицька як і 
православна Церква.

Хоч про життя святого Доротея 
знається мало, з його писань можна довідатися про те, що це була людина 
практична. В своїх приписах до монахів він не є строгий, приписує речі 
можливі й не тяжкі до виконання, щоб дійти до досконалості. Наведемо 
деякі його приписи як жити й як гідно практикувати християнське життя.

1. Чим ближче до Бога, тим ближче до ближнього.
“Оскільки більше ми злучені з ближнім, тим більше будемо злучені з 

Богом, як і противно, чим ближче до Бога тим ближче до ближнього. Дам 
приклад: подумай про велике коло накреслене на землі. Зі середини кола 
виходять лучі–лінії до берегів кола. Уяви собі, що те коло це світ а центр 
кола це Бог, а лучі це різні способи життя на землі. Коли люди зближаються 
до центру кола (до Бога), чим ближче підійдуть до центру вони тим ближче 
будуть одне від одного і противно, чим більше зближаються між собою, 
тим ближче будуть до центру (до Бога). І коли віддаляються одні від одних, 
тим самим і віддаляються від центру, тобто від Бога і чим більше 
віддаляються від Бога, тим самим і віддаляються одні від одних. Така є 
вартість любові ближнього. Коли не любимо іншого, не будемо любити 
Бога й коли не любимо Бога, не будемо любити і ближнього. Коли ж 
любимо Бога й йому служимо, тим самим передаємо ту любов до 
ближнього. Коли лучимося з ближніми, тим самим лучимося з Богом.

Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra 
Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia à Porta Santa

Tudo colaborou, para que o dia fosse pleno de ação de graças pela in�nita 
misericórdia de Deus por nós e por toda humanidade.

O Pároco Pe. Dionísio Horbus recepcionou os peregrinos com palavras 
calorosas, motivando a todos para a plena participação de toda programação, 
tendo por objetivo a indulgência plenária.

Às 9.15 Dom Meron Mazur iniciou a divina liturgia. No ambiente interno 
todos os espaços foram bem ocupados, sendo que ao redor da igreja a multi-
dão que participava era muito signi�cativa. De outras comunidades foram 620 
inscritos, mais 140 participantes da Paróquia de Ivaí. 

Às 11.00hs a palestra de Dom Meron com o tema: Ano da Misericórdia, 
onde todos com atenção dobrada ouviam atentamente, acolhendo  o supre-
mo ato de amor pelo qual Deus vem ao nosso encontro para nos redimir, pelas 
santas palavras pronunciadas.

D. Meron salientou que a Misericórdia é a lei fundamental que habita no 
coração de cada pessoa, quando tem um sentimento e olhar sincero para com 
as pessoas com quem convive e com as demais que encontra no caminho da 
vida.

Nós cremos que Jesus  é a manifestação plena da misericórdia do Pai 

Santo do mês: São Doroteu de Gaza - 5 de junho

Doroteu de Gaza (505-565 ou 620, Doroteo gra�a 
alternativa) ou Abba Doroteu era um cristão monge e 
abade. Ingressou no mosteiro Serid Abba (Abba ou Sveri-
dus) perto de Gaza através da in�uência dos anciãos 
Barsanú�o e John. Cerca de 540, após alguns anos de vida 
espiritual no mosteiro de Sveridius, fundou seu próprio 
mosteiro nas proximidades e se tornou abade lá. Ele 
escreveu instruções para os monges, dos quais um 
número considerável sobreviveram e foram compilados 
em Directions on Treinamento Espiritual. Abba Doroteu 
(S. Doroteu o Eremita de Kemet) é reconhecido como 
santo pela Igreja Ortodoxa e a Igreja Católica Romana  
com a festa em 05 de junho na Igreja Católica.

Pouco se sabe de sua vida, mas conservaram-se 
muitas  das suas instruções para os monges, onde apare-
ce seu espírito prático. Nas suas instruções aos monges, 
não é exigente, prescreve coisas simples, possíveis e práti-
cas para chegar à perfeição. Vejamos alguns exemplos das suas instruções.

1. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais se aproximamos ao 
próximo.   

"Quanto mais unidos estamos ao próximo, mais unidos estamos a Deus. 
Vou dar-vos uma imagem retirada dos Padres. Pensai num círculo traçado no 
chão, isto é, numa linha feita com um compasso, a partir de um centro; no 
meio do círculo está o centro. Imaginai que este círculo é o mundo, o centro é 
Deus, e os raios são as diferentes maneiras de viver dos homens. Quando os 
santos, desejando aproximar-se de Deus, na medida em que se aproximam do 
centro–Deus, ao mesmo tempo aproximam-se uns dos outros. Quanto mais se 
aproximam de Deus, mais se aproximam uns dos outros; e, quanto mais se 
aproximam uns dos outros, mais se aproximam de Deus. E o mesmo acontece 
em sentido inverso. Quando as pessoas quanto mais se afastam de Deus, mais 
se afastam uns dos outros, e, quanto mais se afastam uns dos outros, mais se 
afastam também de Deus. Tal é a natureza da caridade. Na medida em que não 
amamos a Deus, nessa medida, distanciamo-nos do próximo. Mas, se amamos 
a Deus, quanto mais nos aproximamos Dele pela caridade, tanto mais comuni-
camos a caridade ao próximo; e, quanto mais unidos estamos ao próximo, 

mais unidos estamos a Deus.

2. Providência de Deus.
Não queira para que tudo seja feito de acordo com tua vontade, mas que 

seja como deve ser, e, desta forma, você irá alcançar a paz com todos. E acredi-
te que tudo que nos acontece, mesmo coisas mais insigni�cantes, ocorre 
através de Providência de Deus. Assim, você será capaz de suportar com 
paciência tudo o que te incomoda.

3. Anseio por bondade.
Na vida espiritual não se deve somente evitar o mal, mas se  é obrigado a 

fazer o bem, como diz o Salmo: "Afasta-te do mal e faze o bem" (Salmo 34:14). 
Por exemplo, se alguém estava com raiva, ele deve não só não �car com raiva, 
mas também tornar-se manso, se alguém estava orgulhoso, ele não só deve 
deixar de ser arrogante, mas também tornar-se humilde...  

 
4. Guardando a consciência.
Quando Deus criou o homem, Ele plantou algo de divino dentro dele - 

uma certa concepção - uma centelha que tem luz e calor. A concepção que 
ilumina a mente e indica o que é certo e o que é errado é chamado de consci-
ência. A consciência é uma lei natural. Em tempos antes de qualquer lei escrita, 
patriarcas e os santos observavam a lei de Deus, seguindo a voz de sua consci-
ência.

5. O amor para com o próximo.
Eu ouvi de uma pessoa que, quando ela chegou a um de seus amigos e 

encontrou o quarto em desordem e mesmo sujo, ele dizia para si mesmo: 
"Bendito seja essa pessoa, porque tendo  adiado a sua preocupação com preo-
cupações mundanas, ela concentrou sua mente tanto para o céu, que nem 
sequer tem tempo para arrumar seu quarto. " Mas quando ele chegou a  um 
outro amigo e encontrou seu quarto arrumado e limpo, ele disse para si 
mesmo ";. A alma dessa pessoa é tão limpa como o seu quarto, e as condições 
da sala, falam de sua alma" E nunca julgou um outro que ele foi negligente ou 
orgulhoso, mas por sua disposição e  tipo, viu o  bem em todos e recebeu  
benefícios de todos. Que o bom Deus nos conceda a disposição do mesmo 
tipo, para que também possamos  receber os benefícios de todos e para que 
nunca percebamos  as falhas dos outros. 

2. Боже провидіння.
Не треба бажати собі, щоб все діялося так як ти собі хочеш, але бажай, 

щоб все діялося так як повинно би діятися, в той спосіб ти будеш мати мир 
зі всіма. Знай, що все, що з нами діється, навіть незначні справи, воно 
діється з Божої волі. Це тобі допоможе перенести терпеливо все те, що тобі 
приносить неспокій і біль.

 
3. Бажання бути добрим.
В духовному житті не треба тільки оминати зло, але треба робити 

добро, як каже псалмопівець: “Віддаляйся від зла й роби добро” (Пс 34,14). 
Наприклад, коли хтось розлютився, повиннен не тільки поконати свою 
злість, але також треба йому старатися бути лагідним, хто показався 
гордий, він повиннен не тільки перестати бути ароґантним, але треба 
йому зробитися покірним…

 
4. Про совість
Коли Бог створив людину, він вложив в неї щось Боже – іскру 

розуміння, яка має світло й  тепло. Це розуміння яке просвічує розум й 
показує що є добре й правильне і що недобре називається совість. Совість 
це природний закон. Ще перед будьяким законом, патріархи й святі 
заховували Божий закон слухаючи своєї совісті.

 
5. Любов до ближнього
“Я чув таке про одного пустиника. Коли він увійшов до кімнати свого 

ближнього й знайшов там великий  непорядок, все в кімнаті порозкидане, 
він собі це пояснив: блаженний цей чоловік, бо так зайнятий різними 
справами, що не має навіть часу прибрати свою кімнату”. Але коли зараз 
пішов до кімнати іншого, знайшов там все впорядковане, чистеньке, все на 
місці, він собі так це пояснив:  Душа цієї людини така чистенька й 
впорядкована як її кімната, стан його кімнати говорить про красу його 
душі”. Той чоловік ніколи не судив нікого, що хтось недбалий, або гордий, 
всіх за все виправдував і на добре пояснював. І це давало йому багато 
спокою. 

Нехай Бог дасть для всіх таке розположення, щоб також могли 
отримати добродійства від всіх і ніколи не добачувати блудів в інших.”.

Наша Церква святкує день святого Доротея дня 5–го червня.

eterno, que permite-nos vê-lo especialmente no próximo, sobretudo quando 
sofre, quando a sua existência está ameaçada e a sua dignidade está em 
perigo.

Jesus, sobretudo com seu estilo de vida e com suas ações, demonstrou 
como no mundo em que vivemos, está presente o amor operante do Salvador, 
o amor que se dirige ao ser humano necessitado e abraça tudo o que forma 
sua humanidade. 

Durante a palestra o Pe. Dionísio lia as passagens bíblicas, fundamentan-
do como certas parábolas manifestam a grandeza da misericórdia divina por 
cada ser humano, re�etida na imagem da ovelha perdida, do �lho pródigo, da 
moeda perdida entre outras.

Para qualquer ser humano, a misericórdia de Deus envolve plenamente a 
pessoa que se rende ao amor divino, se arrepende, procura ser �el a Deus 
evitando todo o mal, revestindo-se da bondade do Criador, dando novo senti-
do ao seu viver.

Aproveitar bem o Ano Santo da Misericórdia, é cair nos braços misericor-
diosos do Pai eterno, sentir seu amoroso perdão e viver em paz com Deus, 
consigo mesmo e com todos.

Às 14:00hs teve início na Capela do Noviciado das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, a Via-Sacra da Misericórdia autoria de Dom Meron, com a caminha-
da passando pelo cemitério, Seminário dos Padres Basilianos e últimas 
estações na frente da igreja. Em seguida a oração diante da Porta Santa, pela 

qual todos os peregrinos tiveram a abençoada entrada na igreja, onde foi 
celebrado o solene Moleben ao Sagrado Coração de Jesus.

Durante todo o dia foi emocionante observar como todos participavam, 
fazendo silêncio para ouvir tudo o que era anunciado, e ao mesmo tempo, o 
cantar vibrante e convincente de todos, sinal de sincera gratidão a Deus, pela 
Santa Misericórdia que sustenta a vida dos cristãos e da Igreja.

O Ano Santo da Misericórdia, nos convida a viver um tempo em que a 
Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, tome conta dos nossos sentimen-
tos mais profundos, para que sejamos sinais vivos da bondade e da ternura de 
Deus, com todos os que fazem parte da nossa história.

O Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se interiormente 
disponível para a missão que Jesus nos con�a e pede: a nossa dedicação na 
oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do Coração de 
Jesus, oferecendo diariamente a nossa própria vida a Deus Pai, juntamente 
com Jesus.

O Apostolado de Oração é um caminho espiritual, que a Igreja propõe a 
todos os cristãos, para ajudá-los a serem amigos e apóstolos de Jesus Ressusci-
tado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e conduzindo-
-os a uma aliança de amor pessoal, simbolizada no Sagrado Coração de Jesus..

O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração, a serviço dos 
problemas da humanidade e da missão da Igreja, através das intenções e 
reuniões mensais na comunidade. Rezar pelas intenções mensais que o Papa 
nos pede, abre-nos os olhos e o coração para o mundo, fazendo nossas as 
alegrias e esperanças, as dores e as angústias de toda a humanidade.

A missão dos membros do Apostolado de Oração é entregar a sua vida 
todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, rezar todos os dias pelas necessida-
des do mundo e levar outras pessoas a serem discípulos e mensageiros do 
Sagrado Coração de Jesus.

Deus seja louvado pela presença e participação de cada um que veio, seja 
de perto ou de longe, celebrar conosco o Ano Santo da Misericórdia Divina.

Deus seja louvado também, pela competência da equipe organizadora e 
demais colaboradores, que sempre estão com renovado ardor, motivados para 
a próxima romaria, se Deus assim nos permitir, no 4º domingo da quaresma / 
2017.

Irmã Rosa Kerninski

Santo do Mês
São Doroteu de Gaza - 5 de junho
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Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra 
Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia à Porta Santa

Tudo colaborou, para que o dia fosse pleno de ação de graças pela in�nita 
misericórdia de Deus por nós e por toda humanidade.

O Pároco Pe. Dionísio Horbus recepcionou os peregrinos com palavras 
calorosas, motivando a todos para a plena participação de toda programação, 
tendo por objetivo a indulgência plenária.

Às 9.15 Dom Meron Mazur iniciou a divina liturgia. No ambiente interno 
todos os espaços foram bem ocupados, sendo que ao redor da igreja a multi-
dão que participava era muito signi�cativa. De outras comunidades foram 620 
inscritos, mais 140 participantes da Paróquia de Ivaí. 

Às 11.00hs a palestra de Dom Meron com o tema: Ano da Misericórdia, 
onde todos com atenção dobrada ouviam atentamente, acolhendo  o supre-
mo ato de amor pelo qual Deus vem ao nosso encontro para nos redimir, pelas 
santas palavras pronunciadas.

D. Meron salientou que a Misericórdia é a lei fundamental que habita no 
coração de cada pessoa, quando tem um sentimento e olhar sincero para com 
as pessoas com quem convive e com as demais que encontra no caminho da 
vida.

Nós cremos que Jesus  é a manifestação plena da misericórdia do Pai 

eterno, que permite-nos vê-lo especialmente no próximo, sobretudo quando 
sofre, quando a sua existência está ameaçada e a sua dignidade está em 
perigo.

Jesus, sobretudo com seu estilo de vida e com suas ações, demonstrou 
como no mundo em que vivemos, está presente o amor operante do Salvador, 
o amor que se dirige ao ser humano necessitado e abraça tudo o que forma 
sua humanidade. 

Durante a palestra o Pe. Dionísio lia as passagens bíblicas, fundamentan-
do como certas parábolas manifestam a grandeza da misericórdia divina por 
cada ser humano, re�etida na imagem da ovelha perdida, do �lho pródigo, da 
moeda perdida entre outras.

Para qualquer ser humano, a misericórdia de Deus envolve plenamente a 
pessoa que se rende ao amor divino, se arrepende, procura ser �el a Deus 
evitando todo o mal, revestindo-se da bondade do Criador, dando novo senti-
do ao seu viver.

Aproveitar bem o Ano Santo da Misericórdia, é cair nos braços misericor-
diosos do Pai eterno, sentir seu amoroso perdão e viver em paz com Deus, 
consigo mesmo e com todos.

Às 14:00hs teve início na Capela do Noviciado das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, a Via-Sacra da Misericórdia autoria de Dom Meron, com a caminha-
da passando pelo cemitério, Seminário dos Padres Basilianos e últimas 
estações na frente da igreja. Em seguida a oração diante da Porta Santa, pela 

Рік Милосердя

qual todos os peregrinos tiveram a abençoada entrada na igreja, onde foi 
celebrado o solene Moleben ao Sagrado Coração de Jesus.

Durante todo o dia foi emocionante observar como todos participavam, 
fazendo silêncio para ouvir tudo o que era anunciado, e ao mesmo tempo, o 
cantar vibrante e convincente de todos, sinal de sincera gratidão a Deus, pela 
Santa Misericórdia que sustenta a vida dos cristãos e da Igreja.

O Ano Santo da Misericórdia, nos convida a viver um tempo em que a 
Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, tome conta dos nossos sentimen-
tos mais profundos, para que sejamos sinais vivos da bondade e da ternura de 
Deus, com todos os que fazem parte da nossa história.

O Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se interiormente 
disponível para a missão que Jesus nos con�a e pede: a nossa dedicação na 
oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do Coração de 
Jesus, oferecendo diariamente a nossa própria vida a Deus Pai, juntamente 
com Jesus.

O Apostolado de Oração é um caminho espiritual, que a Igreja propõe a 
todos os cristãos, para ajudá-los a serem amigos e apóstolos de Jesus Ressusci-
tado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e conduzindo-
-os a uma aliança de amor pessoal, simbolizada no Sagrado Coração de Jesus..

O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração, a serviço dos 
problemas da humanidade e da missão da Igreja, através das intenções e 
reuniões mensais na comunidade. Rezar pelas intenções mensais que o Papa 
nos pede, abre-nos os olhos e o coração para o mundo, fazendo nossas as 
alegrias e esperanças, as dores e as angústias de toda a humanidade.

A missão dos membros do Apostolado de Oração é entregar a sua vida 
todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, rezar todos os dias pelas necessida-
des do mundo e levar outras pessoas a serem discípulos e mensageiros do 
Sagrado Coração de Jesus.

Deus seja louvado pela presença e participação de cada um que veio, seja 
de perto ou de longe, celebrar conosco o Ano Santo da Misericórdia Divina.

Deus seja louvado também, pela competência da equipe organizadora e 
demais colaboradores, que sempre estão com renovado ardor, motivados para 
a próxima romaria, se Deus assim nos permitir, no 4º domingo da quaresma / 
2017.

Irmã Rosa Kerninski
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Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra 
Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia à Porta Santa

Tudo colaborou, para que o dia fosse pleno de ação de graças pela in�nita 
misericórdia de Deus por nós e por toda humanidade.

O Pároco Pe. Dionísio Horbus recepcionou os peregrinos com palavras 
calorosas, motivando a todos para a plena participação de toda programação, 
tendo por objetivo a indulgência plenária.

Às 9.15 Dom Meron Mazur iniciou a divina liturgia. No ambiente interno 
todos os espaços foram bem ocupados, sendo que ao redor da igreja a multi-
dão que participava era muito signi�cativa. De outras comunidades foram 620 
inscritos, mais 140 participantes da Paróquia de Ivaí. 

Às 11.00hs a palestra de Dom Meron com o tema: Ano da Misericórdia, 
onde todos com atenção dobrada ouviam atentamente, acolhendo  o supre-
mo ato de amor pelo qual Deus vem ao nosso encontro para nos redimir, pelas 
santas palavras pronunciadas.

D. Meron salientou que a Misericórdia é a lei fundamental que habita no 
coração de cada pessoa, quando tem um sentimento e olhar sincero para com 
as pessoas com quem convive e com as demais que encontra no caminho da 
vida.

Nós cremos que Jesus  é a manifestação plena da misericórdia do Pai 

eterno, que permite-nos vê-lo especialmente no próximo, sobretudo quando 
sofre, quando a sua existência está ameaçada e a sua dignidade está em 
perigo.

Jesus, sobretudo com seu estilo de vida e com suas ações, demonstrou 
como no mundo em que vivemos, está presente o amor operante do Salvador, 
o amor que se dirige ao ser humano necessitado e abraça tudo o que forma 
sua humanidade. 

Durante a palestra o Pe. Dionísio lia as passagens bíblicas, fundamentan-
do como certas parábolas manifestam a grandeza da misericórdia divina por 
cada ser humano, re�etida na imagem da ovelha perdida, do �lho pródigo, da 
moeda perdida entre outras.

Para qualquer ser humano, a misericórdia de Deus envolve plenamente a 
pessoa que se rende ao amor divino, se arrepende, procura ser �el a Deus 
evitando todo o mal, revestindo-se da bondade do Criador, dando novo senti-
do ao seu viver.

Aproveitar bem o Ano Santo da Misericórdia, é cair nos braços misericor-
diosos do Pai eterno, sentir seu amoroso perdão e viver em paz com Deus, 
consigo mesmo e com todos.

Às 14:00hs teve início na Capela do Noviciado das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, a Via-Sacra da Misericórdia autoria de Dom Meron, com a caminha-
da passando pelo cemitério, Seminário dos Padres Basilianos e últimas 
estações na frente da igreja. Em seguida a oração diante da Porta Santa, pela 

Рік Милосердя з Пречистою Дівою Марією
Рік Милосердя

qual todos os peregrinos tiveram a abençoada entrada na igreja, onde foi 
celebrado o solene Moleben ao Sagrado Coração de Jesus.

Durante todo o dia foi emocionante observar como todos participavam, 
fazendo silêncio para ouvir tudo o que era anunciado, e ao mesmo tempo, o 
cantar vibrante e convincente de todos, sinal de sincera gratidão a Deus, pela 
Santa Misericórdia que sustenta a vida dos cristãos e da Igreja.

O Ano Santo da Misericórdia, nos convida a viver um tempo em que a 
Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, tome conta dos nossos sentimen-
tos mais profundos, para que sejamos sinais vivos da bondade e da ternura de 
Deus, com todos os que fazem parte da nossa história.

O Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se interiormente 
disponível para a missão que Jesus nos con�a e pede: a nossa dedicação na 
oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do Coração de 
Jesus, oferecendo diariamente a nossa própria vida a Deus Pai, juntamente 
com Jesus.

O Apostolado de Oração é um caminho espiritual, que a Igreja propõe a 
todos os cristãos, para ajudá-los a serem amigos e apóstolos de Jesus Ressusci-
tado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e conduzindo-
-os a uma aliança de amor pessoal, simbolizada no Sagrado Coração de Jesus..

O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração, a serviço dos 
problemas da humanidade e da missão da Igreja, através das intenções e 
reuniões mensais na comunidade. Rezar pelas intenções mensais que o Papa 
nos pede, abre-nos os olhos e o coração para o mundo, fazendo nossas as 
alegrias e esperanças, as dores e as angústias de toda a humanidade.

A missão dos membros do Apostolado de Oração é entregar a sua vida 
todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, rezar todos os dias pelas necessida-
des do mundo e levar outras pessoas a serem discípulos e mensageiros do 
Sagrado Coração de Jesus.

Deus seja louvado pela presença e participação de cada um que veio, seja 
de perto ou de longe, celebrar conosco o Ano Santo da Misericórdia Divina.

Deus seja louvado também, pela competência da equipe organizadora e 
demais colaboradores, que sempre estão com renovado ardor, motivados para 
a próxima romaria, se Deus assim nos permitir, no 4º domingo da quaresma / 
2017.

Irmã Rosa Kerninski
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Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra 
Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia à Porta Santa

Tudo colaborou, para que o dia fosse pleno de ação de graças pela in�nita 
misericórdia de Deus por nós e por toda humanidade.

O Pároco Pe. Dionísio Horbus recepcionou os peregrinos com palavras 
calorosas, motivando a todos para a plena participação de toda programação, 
tendo por objetivo a indulgência plenária.

Às 9.15 Dom Meron Mazur iniciou a divina liturgia. No ambiente interno 
todos os espaços foram bem ocupados, sendo que ao redor da igreja a multi-
dão que participava era muito signi�cativa. De outras comunidades foram 620 
inscritos, mais 140 participantes da Paróquia de Ivaí. 

Às 11.00hs a palestra de Dom Meron com o tema: Ano da Misericórdia, 
onde todos com atenção dobrada ouviam atentamente, acolhendo  o supre-
mo ato de amor pelo qual Deus vem ao nosso encontro para nos redimir, pelas 
santas palavras pronunciadas.

D. Meron salientou que a Misericórdia é a lei fundamental que habita no 
coração de cada pessoa, quando tem um sentimento e olhar sincero para com 
as pessoas com quem convive e com as demais que encontra no caminho da 
vida.

Nós cremos que Jesus  é a manifestação plena da misericórdia do Pai 

eterno, que permite-nos vê-lo especialmente no próximo, sobretudo quando 
sofre, quando a sua existência está ameaçada e a sua dignidade está em 
perigo.

Jesus, sobretudo com seu estilo de vida e com suas ações, demonstrou 
como no mundo em que vivemos, está presente o amor operante do Salvador, 
o amor que se dirige ao ser humano necessitado e abraça tudo o que forma 
sua humanidade. 

Durante a palestra o Pe. Dionísio lia as passagens bíblicas, fundamentan-
do como certas parábolas manifestam a grandeza da misericórdia divina por 
cada ser humano, re�etida na imagem da ovelha perdida, do �lho pródigo, da 
moeda perdida entre outras.

Para qualquer ser humano, a misericórdia de Deus envolve plenamente a 
pessoa que se rende ao amor divino, se arrepende, procura ser �el a Deus 
evitando todo o mal, revestindo-se da bondade do Criador, dando novo senti-
do ao seu viver.

Aproveitar bem o Ano Santo da Misericórdia, é cair nos braços misericor-
diosos do Pai eterno, sentir seu amoroso perdão e viver em paz com Deus, 
consigo mesmo e com todos.

Às 14:00hs teve início na Capela do Noviciado das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, a Via-Sacra da Misericórdia autoria de Dom Meron, com a caminha-
da passando pelo cemitério, Seminário dos Padres Basilianos e últimas 
estações na frente da igreja. Em seguida a oração diante da Porta Santa, pela 
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qual todos os peregrinos tiveram a abençoada entrada na igreja, onde foi 
celebrado o solene Moleben ao Sagrado Coração de Jesus.

Durante todo o dia foi emocionante observar como todos participavam, 
fazendo silêncio para ouvir tudo o que era anunciado, e ao mesmo tempo, o 
cantar vibrante e convincente de todos, sinal de sincera gratidão a Deus, pela 
Santa Misericórdia que sustenta a vida dos cristãos e da Igreja.

O Ano Santo da Misericórdia, nos convida a viver um tempo em que a 
Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, tome conta dos nossos sentimen-
tos mais profundos, para que sejamos sinais vivos da bondade e da ternura de 
Deus, com todos os que fazem parte da nossa história.

O Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se interiormente 
disponível para a missão que Jesus nos con�a e pede: a nossa dedicação na 
oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do Coração de 
Jesus, oferecendo diariamente a nossa própria vida a Deus Pai, juntamente 
com Jesus.

O Apostolado de Oração é um caminho espiritual, que a Igreja propõe a 
todos os cristãos, para ajudá-los a serem amigos e apóstolos de Jesus Ressusci-
tado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e conduzindo-
-os a uma aliança de amor pessoal, simbolizada no Sagrado Coração de Jesus..

O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração, a serviço dos 
problemas da humanidade e da missão da Igreja, através das intenções e 
reuniões mensais na comunidade. Rezar pelas intenções mensais que o Papa 
nos pede, abre-nos os olhos e o coração para o mundo, fazendo nossas as 
alegrias e esperanças, as dores e as angústias de toda a humanidade.

A missão dos membros do Apostolado de Oração é entregar a sua vida 
todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, rezar todos os dias pelas necessida-
des do mundo e levar outras pessoas a serem discípulos e mensageiros do 
Sagrado Coração de Jesus.

Deus seja louvado pela presença e participação de cada um que veio, seja 
de perto ou de longe, celebrar conosco o Ano Santo da Misericórdia Divina.

Deus seja louvado também, pela competência da equipe organizadora e 
demais colaboradores, que sempre estão com renovado ardor, motivados para 
a próxima romaria, se Deus assim nos permitir, no 4º domingo da quaresma / 
2017.

Irmã Rosa Kerninski
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melhorar a qualidade de vida da região. Esteve à frente dos maiores projetos 
já implantados na comunidade; foi presidente da igreja local por vários anos, 
e da Escola Imaculada Conceição comandando inclusive sua construção 
desde o projeto até a finalização da obra; exerceu também um papel funda-
mental na busca por recursos para a implantação do Colégio Estadual Imacu-
lada Conceição e do Posto de Saúde de Ligação, que hoje atendem à demanda 
de todo o Norte do Município de Prudentópolis.

Visionário, obteve sucesso também na sua vida pessoal; conseguindo 
construir um mercado com loja de materiais para construção acoplada, uma 
cerealista e uma panificadora; entretanto, mesmo estando sempre ocupado 
com seus afazeres, tinha humildade de deixar tudo de lado e focalizar seus 
esforços na busca de soluções dos problemas de quem precisasse de ajuda, 
seja ela qual fosse.

Faleceu no dia 02 de janeiro de 2015, deixando não apenas gratidão e 
saudades no coração daqueles que o conheceram; mas também uma marca na 
região onde viveu, pois foram os seus valores com seu bom exemplo, que 
serviram de alicerce para a cultura erguida no local.

Подяка

Кружок Апостольства молитви Жінок і Мужчин складає щиру подяку 
Серцю Христовому і Матері Божій і всім святим і душам в чистилищі за всі 
ласки одержані і просять Божого благословення на дальше життя. R$ 59,00.

На виховання священиків - R$ 30,00.

На приокрасу Місіонаря - R$ 20,00.

Паранька Гальцук - Марінґа.

† Nestor Bahri Primo

No dia 02 de janeiro de 2016 às 20:00 hs, na 
Igreja Imaculada Conceição, em  Ligação (colô-
nia Ligação), foi celebrada missa por ocasião de 
um ano de seu falecimento. A família presta 
sincera gratidão ao Padre Antonio Zubek OSBM, 
que apesar da forte chuva veio de Prudentópolis 
para celebrar; bem como agradece aos numerosos 
amigos e parentes que se fizeram presentes neste 
dia, assim como naquele triste dia 03 de janeiro de 
2015 - dia do seu velório

Filho de Rafael Bahri e Genovena Tkaczuk Bahri, agricultores; nasceu na 
comunidade de Ligação – Prudentópolis no dia 18 de dezembro de 1954.

Aos 05 anos de idade, mudou-se com sua família para a região norte do 
Paraná (atual município de Cafezal) em busca de novas oportunidades com a 
cultura cafeeira; entretanto, os problemas lá encontrados fizera-os retornarem 
para seu local de origem dois anos mais tarde.

Novamente em Ligação, ajudou sua família a empreender um pequeno 
comércio, no qual passou a gerir após o falecimento do seu pai em 1978. Em 
1979, casou-se com Teresa Tlumaski Bahri, com a qual teve nove filhos: 
Eliane, Silvia, Marcia, Elizete, Sirlei, Maryellen, Edson, Evandro e Tamires 
Fernanda. Os cinco primeiros já casados. Como esposo e como pai, foi 
sempre carinhoso, ensinando seus filhos, sobretudo com bom exemplo. 
Incentivava e ajudava os filhos nos estudos, na catequese, acompanhou a cada 
um para a 1ª comunhão, bem como acompanhou para o altar os que já são 
casados.

Considerado por muitos como o maior líder que a comunidade de Liga-
ção já teve, em razão dos seus esforços para com a mesma; participava ativa-
mente na vida da Igreja, bem como na vida da comunidade, colaborando com 
todos os planos e projetos para o bem da mesma. Sempre buscou meios para 
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Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra 
Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia à Porta Santa

Tudo colaborou, para que o dia fosse pleno de ação de graças pela in�nita 
misericórdia de Deus por nós e por toda humanidade.

O Pároco Pe. Dionísio Horbus recepcionou os peregrinos com palavras 
calorosas, motivando a todos para a plena participação de toda programação, 
tendo por objetivo a indulgência plenária.

Às 9.15 Dom Meron Mazur iniciou a divina liturgia. No ambiente interno 
todos os espaços foram bem ocupados, sendo que ao redor da igreja a multi-
dão que participava era muito signi�cativa. De outras comunidades foram 620 
inscritos, mais 140 participantes da Paróquia de Ivaí. 

Às 11.00hs a palestra de Dom Meron com o tema: Ano da Misericórdia, 
onde todos com atenção dobrada ouviam atentamente, acolhendo  o supre-
mo ato de amor pelo qual Deus vem ao nosso encontro para nos redimir, pelas 
santas palavras pronunciadas.

D. Meron salientou que a Misericórdia é a lei fundamental que habita no 
coração de cada pessoa, quando tem um sentimento e olhar sincero para com 
as pessoas com quem convive e com as demais que encontra no caminho da 
vida.

Nós cremos que Jesus  é a manifestação plena da misericórdia do Pai 

eterno, que permite-nos vê-lo especialmente no próximo, sobretudo quando 
sofre, quando a sua existência está ameaçada e a sua dignidade está em 
perigo.

Jesus, sobretudo com seu estilo de vida e com suas ações, demonstrou 
como no mundo em que vivemos, está presente o amor operante do Salvador, 
o amor que se dirige ao ser humano necessitado e abraça tudo o que forma 
sua humanidade. 

Durante a palestra o Pe. Dionísio lia as passagens bíblicas, fundamentan-
do como certas parábolas manifestam a grandeza da misericórdia divina por 
cada ser humano, re�etida na imagem da ovelha perdida, do �lho pródigo, da 
moeda perdida entre outras.

Para qualquer ser humano, a misericórdia de Deus envolve plenamente a 
pessoa que se rende ao amor divino, se arrepende, procura ser �el a Deus 
evitando todo o mal, revestindo-se da bondade do Criador, dando novo senti-
do ao seu viver.

Aproveitar bem o Ano Santo da Misericórdia, é cair nos braços misericor-
diosos do Pai eterno, sentir seu amoroso perdão e viver em paz com Deus, 
consigo mesmo e com todos.

Às 14:00hs teve início na Capela do Noviciado das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, a Via-Sacra da Misericórdia autoria de Dom Meron, com a caminha-
da passando pelo cemitério, Seminário dos Padres Basilianos e últimas 
estações na frente da igreja. Em seguida a oração diante da Porta Santa, pela 

qual todos os peregrinos tiveram a abençoada entrada na igreja, onde foi 
celebrado o solene Moleben ao Sagrado Coração de Jesus.

Durante todo o dia foi emocionante observar como todos participavam, 
fazendo silêncio para ouvir tudo o que era anunciado, e ao mesmo tempo, o 
cantar vibrante e convincente de todos, sinal de sincera gratidão a Deus, pela 
Santa Misericórdia que sustenta a vida dos cristãos e da Igreja.

O Ano Santo da Misericórdia, nos convida a viver um tempo em que a 
Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, tome conta dos nossos sentimen-
tos mais profundos, para que sejamos sinais vivos da bondade e da ternura de 
Deus, com todos os que fazem parte da nossa história.

O Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se interiormente 
disponível para a missão que Jesus nos con�a e pede: a nossa dedicação na 
oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do Coração de 
Jesus, oferecendo diariamente a nossa própria vida a Deus Pai, juntamente 
com Jesus.

O Apostolado de Oração é um caminho espiritual, que a Igreja propõe a 
todos os cristãos, para ajudá-los a serem amigos e apóstolos de Jesus Ressusci-
tado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e conduzindo-
-os a uma aliança de amor pessoal, simbolizada no Sagrado Coração de Jesus..

O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração, a serviço dos 
problemas da humanidade e da missão da Igreja, através das intenções e 
reuniões mensais na comunidade. Rezar pelas intenções mensais que o Papa 
nos pede, abre-nos os olhos e o coração para o mundo, fazendo nossas as 
alegrias e esperanças, as dores e as angústias de toda a humanidade.

A missão dos membros do Apostolado de Oração é entregar a sua vida 
todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, rezar todos os dias pelas necessida-
des do mundo e levar outras pessoas a serem discípulos e mensageiros do 
Sagrado Coração de Jesus.

Deus seja louvado pela presença e participação de cada um que veio, seja 
de perto ou de longe, celebrar conosco o Ano Santo da Misericórdia Divina.

Deus seja louvado também, pela competência da equipe organizadora e 
demais colaboradores, que sempre estão com renovado ardor, motivados para 
a próxima romaria, se Deus assim nos permitir, no 4º domingo da quaresma / 
2017.

Irmã Rosa Kerninski
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melhorar a qualidade de vida da região. Esteve à frente dos maiores projetos 
já implantados na comunidade; foi presidente da igreja local por vários anos, 
e da Escola Imaculada Conceição comandando inclusive sua construção 
desde o projeto até a finalização da obra; exerceu também um papel funda-
mental na busca por recursos para a implantação do Colégio Estadual Imacu-
lada Conceição e do Posto de Saúde de Ligação, que hoje atendem à demanda 
de todo o Norte do Município de Prudentópolis.

Visionário, obteve sucesso também na sua vida pessoal; conseguindo 
construir um mercado com loja de materiais para construção acoplada, uma 
cerealista e uma panificadora; entretanto, mesmo estando sempre ocupado 
com seus afazeres, tinha humildade de deixar tudo de lado e focalizar seus 
esforços na busca de soluções dos problemas de quem precisasse de ajuda, 
seja ela qual fosse.

Faleceu no dia 02 de janeiro de 2015, deixando não apenas gratidão e 
saudades no coração daqueles que o conheceram; mas também uma marca na 
região onde viveu, pois foram os seus valores com seu bom exemplo, que 
serviram de alicerce para a cultura erguida no local.

Подяка

Кружок Апостольства молитви Жінок і Мужчин складає щиру подяку 
Серцю Христовому і Матері Божій і всім святим і душам в чистилищі за всі 
ласки одержані і просять Божого благословення на дальше життя. R$ 59,00.

На виховання священиків - R$ 30,00.

На приокрасу Місіонаря - R$ 20,00.

Паранька Гальцук - Марінґа.
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† Nestor Bahri Primo

No dia 02 de janeiro de 2016 às 20:00 hs, na 
Igreja Imaculada Conceição, em  Ligação (colô-
nia Ligação), foi celebrada missa por ocasião de 
um ano de seu falecimento. A família presta 
sincera gratidão ao Padre Antonio Zubek OSBM, 
que apesar da forte chuva veio de Prudentópolis 
para celebrar; bem como agradece aos numerosos 
amigos e parentes que se fizeram presentes neste 
dia, assim como naquele triste dia 03 de janeiro de 
2015 - dia do seu velório

Filho de Rafael Bahri e Genovena Tkaczuk Bahri, agricultores; nasceu na 
comunidade de Ligação – Prudentópolis no dia 18 de dezembro de 1954.

Aos 05 anos de idade, mudou-se com sua família para a região norte do 
Paraná (atual município de Cafezal) em busca de novas oportunidades com a 
cultura cafeeira; entretanto, os problemas lá encontrados fizera-os retornarem 
para seu local de origem dois anos mais tarde.

Novamente em Ligação, ajudou sua família a empreender um pequeno 
comércio, no qual passou a gerir após o falecimento do seu pai em 1978. Em 
1979, casou-se com Teresa Tlumaski Bahri, com a qual teve nove filhos: 
Eliane, Silvia, Marcia, Elizete, Sirlei, Maryellen, Edson, Evandro e Tamires 
Fernanda. Os cinco primeiros já casados. Como esposo e como pai, foi 
sempre carinhoso, ensinando seus filhos, sobretudo com bom exemplo. 
Incentivava e ajudava os filhos nos estudos, na catequese, acompanhou a cada 
um para a 1ª comunhão, bem como acompanhou para o altar os que já são 
casados.

Considerado por muitos como o maior líder que a comunidade de Liga-
ção já teve, em razão dos seus esforços para com a mesma; participava ativa-
mente na vida da Igreja, bem como na vida da comunidade, colaborando com 
todos os planos e projetos para o bem da mesma. Sempre buscou meios para 

Paróquia Sagrado Coração de Jesus em Ivaí celebra 
Peregrinação do Ano Santo da Misericórdia à Porta Santa

Tudo colaborou, para que o dia fosse pleno de ação de graças pela in�nita 
misericórdia de Deus por nós e por toda humanidade.

O Pároco Pe. Dionísio Horbus recepcionou os peregrinos com palavras 
calorosas, motivando a todos para a plena participação de toda programação, 
tendo por objetivo a indulgência plenária.

Às 9.15 Dom Meron Mazur iniciou a divina liturgia. No ambiente interno 
todos os espaços foram bem ocupados, sendo que ao redor da igreja a multi-
dão que participava era muito signi�cativa. De outras comunidades foram 620 
inscritos, mais 140 participantes da Paróquia de Ivaí. 

Às 11.00hs a palestra de Dom Meron com o tema: Ano da Misericórdia, 
onde todos com atenção dobrada ouviam atentamente, acolhendo  o supre-
mo ato de amor pelo qual Deus vem ao nosso encontro para nos redimir, pelas 
santas palavras pronunciadas.

D. Meron salientou que a Misericórdia é a lei fundamental que habita no 
coração de cada pessoa, quando tem um sentimento e olhar sincero para com 
as pessoas com quem convive e com as demais que encontra no caminho da 
vida.

Nós cremos que Jesus  é a manifestação plena da misericórdia do Pai 

eterno, que permite-nos vê-lo especialmente no próximo, sobretudo quando 
sofre, quando a sua existência está ameaçada e a sua dignidade está em 
perigo.

Jesus, sobretudo com seu estilo de vida e com suas ações, demonstrou 
como no mundo em que vivemos, está presente o amor operante do Salvador, 
o amor que se dirige ao ser humano necessitado e abraça tudo o que forma 
sua humanidade. 

Durante a palestra o Pe. Dionísio lia as passagens bíblicas, fundamentan-
do como certas parábolas manifestam a grandeza da misericórdia divina por 
cada ser humano, re�etida na imagem da ovelha perdida, do �lho pródigo, da 
moeda perdida entre outras.

Para qualquer ser humano, a misericórdia de Deus envolve plenamente a 
pessoa que se rende ao amor divino, se arrepende, procura ser �el a Deus 
evitando todo o mal, revestindo-se da bondade do Criador, dando novo senti-
do ao seu viver.

Aproveitar bem o Ano Santo da Misericórdia, é cair nos braços misericor-
diosos do Pai eterno, sentir seu amoroso perdão e viver em paz com Deus, 
consigo mesmo e com todos.

Às 14:00hs teve início na Capela do Noviciado das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, a Via-Sacra da Misericórdia autoria de Dom Meron, com a caminha-
da passando pelo cemitério, Seminário dos Padres Basilianos e últimas 
estações na frente da igreja. Em seguida a oração diante da Porta Santa, pela 

qual todos os peregrinos tiveram a abençoada entrada na igreja, onde foi 
celebrado o solene Moleben ao Sagrado Coração de Jesus.

Durante todo o dia foi emocionante observar como todos participavam, 
fazendo silêncio para ouvir tudo o que era anunciado, e ao mesmo tempo, o 
cantar vibrante e convincente de todos, sinal de sincera gratidão a Deus, pela 
Santa Misericórdia que sustenta a vida dos cristãos e da Igreja.

O Ano Santo da Misericórdia, nos convida a viver um tempo em que a 
Misericórdia do Sagrado Coração de Jesus, tome conta dos nossos sentimen-
tos mais profundos, para que sejamos sinais vivos da bondade e da ternura de 
Deus, com todos os que fazem parte da nossa história.

O Apostolado da Oração é antes de tudo, um tornar-se interiormente 
disponível para a missão que Jesus nos con�a e pede: a nossa dedicação na 
oração pelas necessidades do mundo e da Igreja. É ser discípulo do Coração de 
Jesus, oferecendo diariamente a nossa própria vida a Deus Pai, juntamente 
com Jesus.

O Apostolado de Oração é um caminho espiritual, que a Igreja propõe a 
todos os cristãos, para ajudá-los a serem amigos e apóstolos de Jesus Ressusci-
tado no dia a dia, despertando em cada um o ardor missionário e conduzindo-
-os a uma aliança de amor pessoal, simbolizada no Sagrado Coração de Jesus..

O Apostolado de Oração é uma rede mundial de oração, a serviço dos 
problemas da humanidade e da missão da Igreja, através das intenções e 
reuniões mensais na comunidade. Rezar pelas intenções mensais que o Papa 
nos pede, abre-nos os olhos e o coração para o mundo, fazendo nossas as 
alegrias e esperanças, as dores e as angústias de toda a humanidade.

A missão dos membros do Apostolado de Oração é entregar a sua vida 
todos os dias ao Sagrado Coração de Jesus, rezar todos os dias pelas necessida-
des do mundo e levar outras pessoas a serem discípulos e mensageiros do 
Sagrado Coração de Jesus.

Deus seja louvado pela presença e participação de cada um que veio, seja 
de perto ou de longe, celebrar conosco o Ano Santo da Misericórdia Divina.

Deus seja louvado também, pela competência da equipe organizadora e 
demais colaboradores, que sempre estão com renovado ardor, motivados para 
a próxima romaria, se Deus assim nos permitir, no 4º domingo da quaresma / 
2017.

Irmã Rosa Kerninski




