Редакційне
Марія, перша євангелізаторка і місіонерка
Христа
В місяці травні, присвяченому Пречистій Діві Марії, слід звернути увагу
й застановитися над великим значенням присутності Марії в нашому
церковному братстві Апостольстві Молитви. Пречиста Діва Марія була
першою ученицею Ісуса Христа і тому можемо сміло сказати, що вона
отворила дорогу для існування і дій Апостольства Молитви. Марія, жінка
віри, була всеціло злучена з Ісусом Христом в проповіді Його Євангелії. Вона,
своїм прикладом тісного з’єднання з Христом, молитвою і слуханням Його
слова перша занесла слово Ісуса до всіх Христових учнів й проповідників
Його Євангелії, Якраз Марія переказала багато подій євангельських про
воплочення, народження і молодечі роки Ісуса, бо тільки вона про це знала й
могла сказати як воно ставалося. Цю частину можна би назвати “Євангеліє
Від Марії”. Вона була завсіди уважна на голос свого Сина Ісуса так за Його
туземного життя як після Його воскресіння
Марія, перша учениця Ісуса Христа є також перша євангелізаторка в
Церкві. Своєю вірою й послухом Божій волі й постійним роздумуванням над
словом і над ділами Ісуса, вона стала найкращою і досконалою жінкою
Євангелії Ісуса. Була постійно злучена з планом Небесного Отця в Його
проекті для спасіння людського роду і стала першою, яка повірила й прийняла
Христову Євангелію, вихована, щоб бути в постійній злучці з ділом спасіння
й повірила всеціло в таїнство спасіння людства здійснене життям, наукою,
смертю і воскресінням Ісуса, перебуваючи постійно в уважнім слуханні й
роздумуванні над Божими словами. Вона є найкращим прикладом для всіх
членів Апостольства молитви, які йдучи за В прикладом, в злуці з Христом,
працюють, моляться, жертвують всі свої щоденні діла за розширення Божого
царства на землі.
Марія, як перша учениця Христа стала найкращою місіонеркою
Євангелії Ісуса Христа і прикладом для всіх членів Апостольства Молитви.
Вона виконала велику місію в ділі спасіння, приймаючи вибрання до Божого
материнства, народжуючи, виховуючи Ісуса, будучи в постійній злуці з Ним
від самого Його зачаття аж до Його смерті, воскресіння і з ним злучена
навіки.
Марія вірно співпрацювала з народженням Христової Церкви, надаючи
для неї материнського марійського духа. Задля свого духовного материнства,
вона втримує братні вузли між нами всіма і навчає жити як одна родина; як
одна Божа родина.
О. Т. Залуцький, ЧСВВ
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Editorial
Maria, a Primeira Discípula e Missionária de Cristo
Pela ocasião do mês de maio consagrado a Virgem Maria, façamos uma
breve reflexão sobre a importância da presença de Maria no nosso movi
mento do Apostolado da Oração. A Santíssima Virgem Maria foi a primeira
discípula missionária de Jesus Cristo, e, portanto, a primeira a abrir o cami
nho do Apostolado da Oração. Maria, mulher de fé, foi a mais perfeita
discípula e evangelizadora. Ela é o modelo de todos os discípulos e evangelizadores por seu testemunho de oração, de escuta da Palavra de Deus e de
fiel disponibilidade ao serviço do Reino de Cristo. A parte da anunciação,
nascimento e primeiros anos de vida de Jesus podería chamar-se “Evange
lho segundo Maria” porque somente ela podia saber desses acontecimentos.
Maria de Nazaré é a primeira discípula de Jesus Cristo e também a
primeira evangelizadora da Igreja. Através de sua fé e obediência à vontade
de Deus e por sua constante meditação da Palavra e das ações de Jesus, é a
discípula mais perfeita do Senhor. Ela esteve intimamente unida ao Pai em
seu projeto para salvar a humanidade e foi o primeiro membro da comuni
dade dos crentes em Cristo e se faz colaboradora no crescimento espiritual
dos discípulos. Verdadeira discípula do Filho, foi formada para estar em
comunhão profunda com o projeto de salvação do Pai, e entrar plenamente
no mistério da salvação da humanidade pela obra salvadora de Jesus Cristo,
permanecendo constantemente na escuta e na meditação da palavra de
Deus. Ela é o melhor exemplo para todos os membros do Apostolado da
Oração que seguindo seu exemplo, em união com Cristo, trabalham e rezam
pelo crescimento do reino de Deus no mundo.
Virgem Maria, a discípula mais perfeita de Jesus, tomou-se também a
mais perfeita missionária da Igreja, Mãe de todos nós, discípulos missioná
rios de Cristo, Mãe de todos os membros do Apostolado da Oração. A
Virgem de Nazaré teve a grande missão na história da salvação, conceben
do, educando e acompanhando seu Filho até seu sacrifício definitivo.
Maria cooperou com o nascimento da Igreja missionária, imprimindo
-lhe um selo mariano. Em virtude de sua maternidade espiritual, ela fortale
ce os vínculos fraternos entre nós, estimula nos viver como família: a famí
lia de Deus.
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Intenção pela Evangelização
Para que, através do empenho dos próprios membros, a
Igreja na África seja fermento de unidade entre os povos,
sinal de esperança para este continente.
Neste mês de maio, o Apostolado da Oração vai concentrar suas
orações e sacrifícios pela Igreja na África, para que, através do empenho dos
próprios membros, a Igreja na África seja fermento de unidade entre os
povos, sinal de esperança para este continente.
A África é formada por 54 países, que têm distintas etnias, culturas e
distribuição social, assim como aspectos econômicos e políticos diferentes.
Depois da Ásia, é o continente mais populoso do mundo. As diferenças de
etnias e religiões geram confrontos em alguns países. Regiões de Ruanda e
Burundi sofreram com as disputas entre hutus e tutsis, etnias adversárias.
Há, ainda, os países que sofrem em decorrência da instabilidade política
que agrava as dificuldades econômicas e sociais. A fome, os problemas de
saúde e o analfabetismo são os principais desafios da região. Nos últimos
tempos, os conflitos políticos se acentuaram na África. O Egito ainda vive
sob clima de instabilidade registrando frequentemente manifestações
violentas e embates com as forças do governo. Os confrontos ainda ocorrem
na Guiné-Bissau, na Libéria, em Borkina Farso e no Mali.
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Diante de tantos problemas de diversas espécies, a Igreja na África
passa por tempos difíceis e necessita dos fiéis de todo mundo, especialmen
te do Apostolado da Oração, muitas orações para que naquele continente
tome-se uma realidade o desejo e a oração de Cristo “para que todos sejam
um”. Indo ao encontro do desejo do santo Padre, nós, do apostolado da
Oração vamos oferecer neste mês nossos sacrifícios e orações pelo povo
daquele continente, contribuindo assim espiritualmente para a unidade da
Igreja e de todas as nações africanas.

Намірення за Євангелізацію
Щоб завдяки зусиллям власних членів, Церква в
Африці ставала промотором одности між народами, знак
надії для того континенту.
В місяці травні, Апостольство Молитви цілого світу буде лучити в
свої молитви й жертви в наміренні Церкви в Африці, а саме, щоб
завдяки зусиллям власних членів, Церква в Африці ставала
промотором одності між народами, знаком надії для того континенту.
Африка це континент в якому знаходяться 54 країн з різними
народами, культурами, соціальними звичаями, релігіями, економіями,
проблемами й політичними переконаннями. Після Азії це найбільш
залюднений континент. Різниці між етнічними приналежностями і
релігійними віруваннями зроджують різні конфлікти так в нутрі як і
між країнами. Існують ворожнечі й війни між етнічними групами. В
багатьох країнах нема політичного спокою що стримує економічний
розріст і зроджує різні соціальні проблеми. Голод, слабості різних
видів, неписьменність і біднота становлять найбільший виклик в різних
африканських країнах.
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Намірення за Євангелізацію
Разом з тим, Церква в Африці також переживає трудні часи. В
останніх часах політичні конфлікти загострюються. Багато країн живе
в кліматі нестабільності, де виринають ворожнечі, маніфестації і
протистояння до урядів. Конфлікти різного роду кишять в багатьох
країнах і поміж країнами.
В обличчі тих різних проблем, Церква в Африці переживає великі
труднощі в своїй місійності і потребує від християн цілого світу, а
головно від Апостольства Молитви багато молитов і духовної
підтримки, щоб у тому континенті здійснювалося сильне бажання Ісуса
Христа щоб всі люди й народи проживали одності й любові, “Щоб усі
були одно”. Йдучи назустріч бажанню Святішого Отця, ми, члени
Апостольства Молитви, жертвуймо цього місяця, наші молитви й
жертви за всі країни й народи в Африці, щоб так дати моральну
підтримку для Церкви того континенту, щоб між етнічними групами,
культурами, релігійними переконаннями запанувало вирозуміння й
почуття одності згідно з бажанням Христа.

о. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Апостольство Молитви
Ревнителі та інші провідники Апостольства
Молитви
Апостольство Молитви це одне з багатьох
церковних організацій, яке має своє завдання
складається з членів, руководиться нормами "
діями і як кожна людська сформована організація,
потребує проводу і лідерства, щоб могти належно
виконати свою місію в Церкві. Провід
Апостольства Молитви звичайно складається з
ревнителя, секретаря, скарбника і радників, які в єдності провадять
діями кружка.
Лідер будь-якої організації чи групи це особа, яка посідає моральну
здібність впливати на членів, не так силою авторитету, але моральним
юрестижем в своїм уряді провадячи діями, зборами, рішеннями й
планами групи. Лідерство це здібність впливати й провадити членами
групи, вживаючи морального престижу, заохоти, поради, щоб так
вплинути на членів групи у виконуванні її завдання.
Лідер це той хто впливає на особи силою відповідальності у
виконуванні свого завдання, завдяки харизмі, прикметам й знанням
завдання до якого група створена.
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В Апостольстві Молитві, кожний лідер, який зветься ревнитель,
повинен бути людиною яка готова служити, даючи для членів належну
вартість, вміти рішати про різні справи які можуть бути заохотою або
знеохотою для членів. Важне підкреслити, що лідер-ревнитель повинен
бути отвореним на критики й суґестії членів, головно тоді коли все те
спроможне допомогти, щоб група зростала й все краще виконувала
своє завдання.
Ревнитель Апостольства Молитви повинен відзначатися деякими
прикметами, які потрібні в проводі кружком: бути добрим і вірним
членом Церкви, учащати по можності на церковні богослужби, бути
прикладним християнином і добрим парафіянином, показувати своїм
життям моральне життя, шанувати добрі звичаї і релігійні вартості,
вміти передбачати різні потреби церкви й парафії, бути ентузіастом,
тобто вміти заохочувати а не знеохочувати, вміти з’єднувати собі
друзів, бути креативним, вміти давати добрі порад, мати спроможність
добачати негативи кружка й вдаватися до відповідних засобів, щоб
справити те що потребує направи в кружку й покращувати те, що може
бути кращим.
Ревнитель не повинен в усьому діяти сам незалежно, але має своїх
допоміжників, щоб з ними працювати разом.

О. Тарсикій Залуцький, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
Zelador(a) do Apostolado da Oração e outros
colaboradores
0 Apostolado da Oração é um de tantos

movimentos na Igreja que tem um objetivo, com
põe-se de membros, tem suas normas de agir e,
como qualquer organização, precisa de liderança

na condução do grupo. A liderança no Apostola

do da Oração compõe-se do zelador, secretário, tesoureiro e conse
lheiros, que são os principais responsáveis pelo andamento do

grupo.
Líder de um grupo é uma pessoa que possui capacidade de

influenciar os componentes do grupo, utilizando-se principalmente
do poder moral no seu cargo de chefia e seus atos e decisões pode-

Apostolado da Oração
rão afetar todo o grupo. Liderança é o processo de conduzir um
grupo de pessoas, tendo a habilidade de motivar e influenciar os

liderados para que contribuam da melhor forma com os objetivos do
grupo.

Os líderes influenciam as pessoas graças à sua responsabilidade,

no exercício do cargo, graças às qualidades, carisma, e conhecimen

tos dos objetivos e funções do grupo. No Apostolado da Oração todo
líder zelador deve ser um servidor para seus liderados, dando a eles
a devida importância, sabendo medir seus atos e decisões, que

poderão influenciar em toda a vida do grupo. Importante ressaltar
que líder deve ser aberto à críticas e sugestões dos membros, ainda
mais quando elas podem fazer o grupo crescer.

O zelador do Apostolado da Oração precisa ter algumas caracte
rísticas para dirigir um grupo: - ter integridade de caráter para ser um

exemplo a ser seguido pelos demais;
- capacidade de mostrar na sua vida pessoal ética e bons valores;
- ser visionário, prever os futuros eventos, tarefas, encontros; - ser

uma pessoa entusiasta que motive seus colaboradores, reuniões,
etc.; - ser um estimulador da criatividade; - estar sempre pronto para

ajudar; - ensinar e aconselhar; - saber perceber os erros dentro do
grupo e transformá-los com bons conselhos e prudentes atitudes.

O zelador não deve ser independente e agir sozinho, mas em
colaboração com outros componentes do grupo e também saber
aceitar sugestões de qualquer membro do grupo.

Pe. Tarcísio Z.
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Movimento Eucarístico Jovem
TEMA: SANTIFICAÇÃO - “Tá Limpo?”
Vocês já estão limpos pela palavra que tenho dado a vocês! (João,
15,3)
Vamos limpar nossa vida cristã da desunião, do comodismo, do desâni
mo, da tristeza e de práticas e pensamentos que desagradam a Deus?

OBJETIVO: Um programa para os adolescentes com o objetivo de
tratar do tema da santificação.
Após dar boas vindas aos presentes, dirigir uma oração...

DESENVOLVIMENTO:
- Selecione uma moça e um rapaz para fazer a recepção de alguns
adolescentes, que estarão vestidos como se fossem fazer uma faxina, aven
tal, tocas etc. Depois da entrada dos faxineiros, todos os presentes partici
pam;
- Os recepcionistas entregam a todos os presentes um cartão com um
desenho de produto ou objeto de limpeza. Eles devem procurar entre os
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participantes seu par, alguém que tenha um desenho igual ao seu. Os 5
primeiros pares que forem formados e se apresentarem ao líder, ganham um
prêmio;
- A sala deve ser ornamentada com produtos e equipamentos/objetos de
limpeza: sabão em barra, sabão em pó, detergente, desinfetante, escova,
vassoura, rodo, pá, baldes, panos de chão, panos de prato, palha de aço,
varal com roupas etc. Pode ser também com desenhos ou feitos de folha
EVA ou outro material que desejar;
- Distribua pela sala cartazes com versículos referentes ao ideal de uma
vida limpa, à santificação, linguagem e pensamentos agradáveis, boas ações
etc. (os versículos podem ser colocados junto aos objetos ou desenhos);
- Ponha as cadeiras em forma de círculo, para deixar um espaço para as
dinâmicas ao centro;
- Se quiser, distribua um lanche no final e separe uns prêmios;
- Explique o objetivo da reunião, fazer uma reflexão sobre João 15: 3,
interaja com eles...

Para a reflexão pode-se servir das seguintes passagens da Sagrada
escritura:
João 15 .. .e todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele retira; e
todo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda. Vós já estais
limpos, pela Palavra que Eu vos tenho transmitido. Permanecei em mim, e
Eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo,
se não estiver ligado à videira. Vós igualmente não podeis dar fruto por vós
mesmos, se não permanecerdes unidos a mim....
João 13, 10: Explicou-lhe Jesus: “Quem já se banhou precisa apenas
lavar os pés; o seu corpo já está completamente limpo. Vós também estais
limpos, mas nem todos.”
João 15,2: Todo ramo que, estando em mim, não dá fruto, Ele retira; e
todo que dá fruto, Ele limpa, para que dê mais fruto ainda.
João 17,17: Santifica-os pela tua verdade; a tua Palavra é a verdade.
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João 17,19: Em benefício deles Eu me consagro, para que igualmente
eles sejam consagrados pela verdade.
Efésios 5,26: Jesus ora ao Pai pelos cristãos (Igreja) “...a fim de santifi
cá-la, tendo-a purificado com o lavar da água por meio da Palavra.

Bem aventurados os limpos de coração
Você pode falar com centenas de pessoas nas ruas, e não encontrar uma
sequer, que não tenha desejo de ser feliz. Mas nem todas estão dispostas a
fazer aquilo que é necessário para se ter um coração puro.
Pessoas bem-aventuradas são pessoas felizes. Estes que tem um cora
ção limpo são felizes, porque não deixam o mal entrar em seu coração, algo
que podería deixá-las infelizes.
Ao invés de um coração cheio de impureza, ingratidão, incredulidade e
suspeitas maliciosas sobre outros, essas pessoas tem pensamentos puros,
bons e saudáveis - pensamentos de gratidão, elas pensam como podem
abençoar aos outros. Elas ainda têm uma resistência firme e intransigente
em seu coração, contra todos os pensamentos egoístas, impuros e de preocu
pação e dúvida que tentam entrar em seus corações.
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Congregação Mariana
CATEQUESE DO PAPA FRANCISCO
SOBRE OS MANDAMENTOS
Dinâmica: vídeo: Os mandamentos de Deus estão fora de moda? Enten
der que os mandamentos não podem ser compreendidos apenas como
proibição, mas sim como projeto de uma vida saudável e frutuosa. Perceber
que o maior mandamento é o amor.
a) Motivando a reflexão e o aprofundamento de cada mandamento,
pode-se escrever os 10 mandamentos separadamente e colocá-los em 10
caixinhas e deixá-los no centro da sala. Pede-se para dez participantes pega
rem cada qual uma caixinha.
b) Se forem mais de 10 participantes, podem agrupar-se aos que tem
uma caixinha.
c) As perguntas a serem refletidas:
1-А mensagem que recebemos de Deus é importante? Por quê?
2 - Como podemos viver este mandamento?
3 - Retomando os mandamentos nas caixinhas, pode-se fazer um rodízio.
Texto Bíblico: Mc. 10,17-21 / Êxodo 20, 2-17
O Projeto Pastoral da nossa Igreja nos propõe, para a formação, a temáti
ca sobre a Palavra de Deus e a catequese. Os mandamentos estão na Palavra
Revelada - Sagrada Escritura. Para as reuniões formativas mensais vamos
tomar, em parte, as reflexões do Papa Francisco sobre os mandamentos. O
objetivo é aprofundar o conhecimento e, principalmente, repensar a vivência
dos mandamentos.
Introduzindo, o Papa Francisco inspira-se no trecho da Sagrada Escritura
de: Mc. 10,17-21. O encontro entre Jesus e um jovem que pergunta: como
herdar a vida eterna? Mas como fazer para alcança-la? Que caminho percor
rer? Viver verdadeiramente, viver uma existência nobre... Quantas pessoas
procuram "viver" e depois destroem-se.
A mesma pergunta ressoa em nós: como se encontra a vida em abundân
cia, a felicidade? Jesus responde: «Tu conheces os mandamentos» (v. 19).
Jesus quer orientar para um lugar específico e vê que ele não tem a vida
plena, está inquieto. Diz: «Mestre, «tenho observado tudo isto desde a minha
mocidade! »(v. 20).
Na Bíblia, os mandamentos não existem por si só, mas fazem parte de um
relacionamento, de uma relação. O Senhor Jesus não veio para abolir a Lei,
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mas para a cumprir. Existe esta relação da Aliança entre Deus e o seu Povo .
Mandamentos não são apenas regras e normas impostas. Uma coisa é rece
ber uma ordem, outra coisa é sentir que alguém procura falar conosco. Os
mandamentos são um diálogo.
Os mandamentos, mais do que regras e normas, são as palavras de Deus
ao seu povo, para que caminhe bem; palavras amorosas de um Pai. Começam
assim: «Eu sou o Senhor teu Deus, que te fez sair do Egito, da casa da servi
dão» (Êx 20, 2). Qual o motivo desta proclamação que Deus faz de si mesmo
e da libertação? Porque só se chega ao Monte Sinai depois de ter atravessado
o Mar Vermelho: primeiro, o Deus de Israel salva, e depois pede confiança. Ou
seja: o Decálogo começa pela generosidade de Deus. Deus nunca pede sem
dar primeiro. Jamais! Primeiro salva, doa e depois pede.
«Eu sou o Senhor teu Deus» . Deus não é um estranho: é o teu Deus.
«Assim como o Pai me ama, também Eu vos amo» (Jo 15,9). Cristo é o Amado
do Pai e ama-nos com este amor. Ele não começa por si mesmo, mas pelo Pai.
Muitas vezes as nossas obras falham, porque começamos por nós mesmos e
não pela gratidão. E onde chega quem começa por si mesmo? Chega a si
próprio! É incapaz de progredir, volta para si mesmo. A vida cristã é antes de
tudo a resposta grata a um Pai generoso. Os cristãos que seguem apenas
"deveres" denunciam que não têm uma experiência pessoal daquele Deus
que é "nosso". Devo fazer isto, isso, aquilo... Somente deveres. Mas falta-te
algo! Qual é o fundamento deste dever? O fundamento deste dever é o amor
de Deus Pai, que primeiro dá, depois manda. Colocar a lei antes da relação
não ajuda o caminho de fé. Como pode um jovem desejar ser cristão, se
começa pelas obrigações, compromissos, coerências e não pela libertação?
Mas ser cristão é um caminho de libertação! Os mandamentos libertam-te do
teu egoísmo, e libertam-te porque há o amor de Deus que te faz ir em frente.
No entanto, alguém pode sentir que ainda não viveu uma verdadeira
experiência da libertação feita por Deus. Pode ser que alguém só encontre
sentido de dever, uma espiritualidade de servo e não de filho. O que fazer?
Como faz o povo eleito (Êx 2, 23-25).
Pedimos para sermos libertados do egoísmo, do pecado, das correntes da
escravidão. Este brado é importante, é oração, é consciência daquilo que
ainda existe de oprimido e não libertado em nós.
Existem muitas coisas não libertadas na nossa alma. Deus não nos
chamou à vida para que permanecéssemos oprimidos, mas para sermos livres
e para vivermos na gratidão, obedecendo com alegria Àquele que nos ofere
ceu tanto, infinitamente mais do que poderiamos dar-lhe. Que Deus seja
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sempre bendito por tudo o que fez, faz e há de fazer em nós!

Reflexão:
Como Deus nos falaria hoje, através dos mandamentos? Como nossa
sociedade pode vivenciar o Deus verdadeiro e como pode recriar uma socie
dade que gere vida para todos?
Perguntar aos jovens: para viajar a um lugar desconhecido, o que serve
para orientá-los? Resposta: gps, mapa.
- Um mapa mostra aonde nós podemos ir, por quais rodovias, qual a velo
cidade máxima permitida, os nomes das cidades e a distância. Sem um mapa,
ficamos perdidos. Assim, nós seres humanos, também precisamos de algo
para nos orientar. Imagina se cada um fizesse o que quisesse, não seria uma
bagunça? Por causa disso, não temos mapas, mas sim, LEIS.
- Perguntar aos jovens:
O que é uma lei? Para que serve? Assim, os MANDAMENTOS orientam o
povo na caminhada para a libertação, para viver a fidelidade. Para o povo
hebreu tornar-se livre, não bastava sair da escravidão, era necessário que o
povo não repetisse mais tudo o que eles tinham sofrido no Egito.
Os 10 Mandamentos seriam a garantia que o homem nunca se esqueces
se de Deus.
- A Lei leva o homem à liberdade. O que é ser livre? Dar exemplos.

"Ser livre não é fazer o que se quer, mas descobrir o que é bom para mim
e para as pessoas".
Compromisso:
Cumprir os mandamentos por amor e ter a consciência clara de que os
mandamentos são o caminho - como uma estrada bem sinalizada, que mani
festa o modo de agir retamente e avisa dos perigos existentes. Precisamos
reconhecer que os dez mandamentos da lei de Deus são uma prova do amor
e da misericórdia de Deus que nos amou primeiro. Por isso, é preciso cumpri
-los por amor. É a resposta que Deus espera de nós. É necessário, pois, conhe
cer os mandamentos, se queremos vivê-los bem e por amor.
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Покровитель на місяць травень
Св. Атанасій Олександрійський - 2 травня
Святитель
Атанасій
Великий,
архієпископ Олександрійський, народився
близько 297 р. в Олександрії у християнської
сім'ї. Коли Атанасію виповнився 21 рік,
святитель Олександр висвятив його на
диякона Олександрійської Церкви. У цьому
стані святий Атанасій супроводжував його у
325 році на Нікейський Собор, де виступив із
спростуванням єресі Арія. Після смерті
святителя Олександра, диякон Атанасій був
обраний
його
наступником
—
Первосвятителем Олександрійської Церкви.
8 липня 326 року він був висвячений в
єпископа Олександрійського.
Очоливши Олександрійську Церкву,
святитель Атанасій продовжував ревну боротьбу проти послідовників Арія,
які заперечували божество Ісуса Христа. У 336 році його звинувачують у
вбивстві та відправляють у вигнання. Після смерті імператора Костянтина І,
який стояв в обороні Арія, Атанасій повернувся із заслання.
Переживаючи різні труднощі й переслідування, Атанасій поїхав до Риму,
де мав зустріч з Папою Юлієм І, за старанням якого був виправданий. Після
цього Атанасій повернувся в Олександрію, але за намовою аріан його кілька
разів виганяли з міста.
Незважаючи на багаторічні (в загальній складності понад 20 років)
гоніння й переслідування єретиків, святитель Атанасій продовжував
відстоювати чистоту віри і невпинно викривати аріан, проти яких написав
багато послань і богословських трактатів.
При імператорі Юліані Відступнику (361—363) святитель Атанасій
опинився ще раз у вигнанні в Тівадійскій пустелі. Після смерті імператора
Юліана Первосвятитель керував Олександрійською Церквою ще 7 років аж
до своєї смерті 2 травня 373 року.
Атанасій написав численні коментарі до Біблії, аскетичні настанови,
слова та бесіди, листи, апологетичні та догматичні твори, в яких відстоював
чистоту віровчення. Особливе значення у полеміці з аріанами мали «Історія
аріан для ченців», «Чотири слова проти аріан», «Книга про Трійцю і про Духа
Святого». Йому належить також життєпис преподобного Антонія Великого.
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Santo do mês de maio
Santo Atanásio de Alexandria - 2 de maio
Atanásio nasceu em 296, no Egito. Dotado de
inteligência raríssima, Atanásio fez grandes progressos
nas ciências divinas e profanas. O desejo de vida
perfeita levou-o à solidão de Santo Antão, na compa
nhia do qual passou dois anos, até que o seu antigo
mestre Santo Alexandre, que havia sido elevado à
dignidade de Patriarca, chamou-o para perto de si, a
fim de se lhe aproveitar do talento, na luta contra a
heresia do arianismo. Sendo apenas Diácono, refutou
com extraordinário brilho e clareza os erros do arianis
mo que negava a divindade de Jesus Cristo, afirmava
que há apenas um Deus e que este não seria Jesus.
Jesus é filho de Deus e não o próprio Deus para os
adeptos do arianismo. Seria um superior ao homem,
mas não Deus. Com sua doutrina sobre a divindade de
Jesus Cristo, despertou o ódio dos arianos, que lhe declararam implacável guerra
até o dia de sua morte.
Foi eleito sucessor do patriarca de Alexandria, apesar de ter se refugiado
para a solidão, mas descoberto, foi quase obrigado de aceitar o cargo.
Os arianos recorreram à diversas calúnias para desta maneira lhe destruir o
prestígio junto do Imperador. Os imperadores que se sucediam, uns aderiam à
doutrina da Igreja defendida por Atanásio e outros seguiam o arianismo. Por
causa da sua doutrina contra o arianismo, os Imperadores que aderiam ao
arianismo, decretavam o exílio do patriarca que foi exilado por seis vezes. Uns
decretando o exílio e outros chamando-o de volta para a sede patriarcal.
Os arianos, não descansavam, e armavam sempre novas perseguições a
Atanásio. Diante disso, Atanásio dirigiu-se à Roma e invocou a autoridade do
Papa Júlio que reconheceu a sua doutrina sobre Jesus e luta contra a doutrina dos
arianos.
Depois de retornar do último exílio para o trono, no início de 366, Atanásio
passou seus últimos anos arrumando os danos provocados pelos sucessivos
períodos de violência, dissensão e exílios na Sé de Alexandria. Ele voltou a escre
ver e a pregar livremente defendendo a doutrina sobre Cristo definida em Nicéia.
Morreu dormindo, 2 de maio de 373, rodeado de fiéis e aliados.
A vida toda de Santo Atanásio consumiu-se na luta contra os hereges
arianos. Hereges houve sempre, ainda existem e sempre os haverá. Defensores
da doutrina da Igreja, existiram, existem e sempre existirão.
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Посмертні Згадки
t Lademira Forekevicz Zaluski
"Combatí o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé" (II
Tim 4,7).
Lademira

Forekevicz

Zaluski

nasceu

em

14/03/1938, em Prdentópolis, Pr.
Filha de Alexandre Forekevicz e Ana Huren
Forekevicz, irmã de 4 irmãos e 2 irmãs.

Ainda pequena mudou-se, juntamente com

sua família, para Boa Ventura de São Roque. Estu
dou por vários anos no Colégio das irmãs Servas de

Maria Imaculada, em Pitanga. Aos 19 anos de idade

iniciou sua carreira de professora, em Boa Ventura de são Roque, na

comunidade Cristo Rei, onde passou a residir. Nessa comunidade traba

lhou também como catequista. Ao se aposentar de seu trabalho de

professora, abraçou com grande zelo a causa de Deus, trabalhando
voluntariamente na Pastoral da Criança. Foi agente de saúde e trabalhou
como catequista na comunidade do rito ucraniano São Miguel Arcanjo,
até quando sua saúde permitia.
Lademira Forekevicz foi casada com Teodoro Zaluski com o qual

tiveram 3 filhos: Laurentes, Clemente, Emilio e uma filha Elicéia Zaluski.
Tiveram 7 netos e 10 bisnetos.
Foi uma excelente profissional, esposa, mãe e avô e bisavô. Durante

toda vida dedicou-se à causa da sua comunidade e da sua família.

Passou para a morada eterna no dia 08/01/2019, aos 80 anos de

idade.
A família agradece a todos os parentes e amigos que a confortaram
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nessa hora de despedida. Agradecemos às catequistas da comunidade

ucraniana de São Miguel Arcanjo e em especial aos padres Carlos

Melniski, OSBM e Bonifácio Zaluski, OSBM, pelas palavras de conforto e
celebração da Missa de corpo presente e Missa de sétimo dia.
Que o Senhor acolha sua alma e lhe conceda o descanso eterno.
Agradecem os filhos: Laurentes, Clemente, Emilio e Elicéia.

t ErmilianoTracz
Nasceu no dia 30 de maio de 1936 em Linha Tigre,
município de Prudentópolis. Foi batizado na igreja
Natividade de Nossa Senhora em Eduardo Chaves

pelo Pe. Melécio Kaminski, OSBM.

Era filho de Maria Zaguske e NicolauTracz. Ermiliano casou-se com Maria Jadvizak tiveram 8 filhos três já

falecidos e 13 netos. Foi irmão, esposo, pai, avo dedi
cado a família devoto de Nossa Senhora e do Santo Terço, o qual rezava
todos os dias e sempre carregava consigo. Ensinou aos filhos a verdadei

ra fé cristã.

Ermiliano sempre trabalhou na lavoura para o sustento da família, foi
um homem muito humilde e honesto. Seu maior prazer era ver suas

lavouras e animais bem cuidados, era muito organizado com os frutos de
seu trabalho, mantimentos e ferramentas sempre bem limpas e organi

zadas. Foi fiel leitor da revista "Missionar" foi presidente do Apostolado
da Oração por 40 anos, sempre presente nas celebrações das Santas
Missas. Sempre esteve presente nas atividades e serviços para igreja,
responsável por bater o sino antes da Missa e na hora da Comunhão.

Ermiliano fazia tratamento médico, pois tinha problemas respirató
rios com diagnostico de derrame pulmonar. No dia 13/11/2018 foi diag

nosticado com câncer de garganta, no dia 14/11/2018 fez cirurgia
"traqueostomia" onde foi medicado em casa por 43 dias. No dia
26/12/2018 às 19h entrou em óbito em sua casa junto de sua nora que
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cuidava dele.
Sua morte deixou saudades, muitas lembranças e recordações. Um
bom exemplo de vida humana e cristã. Que Deus o dê o merecido
descanso.
A família agradece todos os que o visitaram em vida e no dia de seu

velório na igreja Nossa Senhora de Fátima em Faxinai de Boa Vista -

Turvo, igreja que ele ajudou a construir. Também ao Pe. Valdomiro Pastuch, OSBM que sempre o visitava quando não podia ir a Missa.
A família enlutada agradece a todos os parentes e amigos que nos

estenderam as mãos nessa hora tão difícil, nosso muito obrigado. Agra

decemos infinitamente a Deus por nos presentear por 82 anos de vida
do Sr. Ermiliano que nos deu a vida e nos conduziu para o bom caminho,

sentiremos muitas saudades, mas temos em nosso coração a certeza que
ele conquistou um bom lugar junto a Deus, onde um dia nós nos encon
traremos na morada eterna.

t Rafael Tkaczuk
Rafael faleceu dia 1 de fevereiro de 2018, Filho
de Zeferino Tkaczuk e Antônia Krauczuk. Nasceu

em Ligação, Prudentópolis, aos 16 de outubro de
1945. Seus pais mudaram-se para Santa Maria do
Oeste, Pitanga quando Rafael tinha, 7 anos.

Rafael recebeu de seus pais uma educação
profundamente religiosa. Desde pequeno gostava

de servir como coroinha e ajudar nas celebrações.
Aos 18 anos ingressou no Apostolado da Oração. Se
para os padres que aqui atendiam. Dedicou-se à igreja na sua comunida

de, como coroinha e sacristão.

Recebeu o Sacramento do Matrimônio com Serafina Chitouski com a

qual tiveram 5 filhos: Paulo, Sérgio, José Augusto Luiz, Solange e dois
netos, Gustavo e Rafaela. Serafina faleceu no ano 2003. Rafael casou-se
depois com Maria Kapuchinska com a qual viveu exemplarmente duran-
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te 6 anos e 1 mês. Tanto com a primeira esposa, quanto com a segunda
esposa, foram assíduos praticantes na comunidade eclesial. Desde

jovem foi assinante da revista MISSIONAR.

Não sentindo-se bem de saúde, aconselhado a submeter-se à cirur
gia antes da qual pediu a Confissão e Unção dos Enfermos. Pe. Bonifácio
Zaluski, OSBM, o atendeu. Rafael fez exame de consciência de toda sua

vida e fazendo uma profunda e bem preparada confissão e recebeu a
Unção dos Enfermos. Logo após a cirurgia Deus o levou para o céu.
Rafael, deixou exemplo de bom pai, cristão e membro ativo na igreja

e bom cidadão. Portanto, cumpriu fielmente sua missão aqui na terra. Foi
sepultado no cemitério de Santa Maria do Oeste.
A família agradece para o Pe. Bonifácio Zaluski, OSBM, pelo atendi

mento antes da cirurgia, ao Pe. Antônio Lachovicz, OSBM, o qual realizou

as celebrações fúnebres, com a Divina Liturgia de corpo presente.

"Feliz és Rafael porque fostes fiel nas promessas do Batismo, agora
vives a eterna felicidade junto ao Pai eterno".

t João Katveski
Nasceu em 03/07/1924 e faleceu em 18/05/2018

aos 93 anos de idade.

„ з■

Ana Stachera Katveski nasceu em 21/06/1925 e

faleceu em 30/07/2018 aos 93 anos de idade.
Receberam o santo matrimônio em 22/10/1946 por

Dom José Romão Martenetz ((primeiro bispo Exarca)
do Exarcado Apostólico para os ucranianos católicos ■

■ ’ i

do Brasil, instituído por Sua Santidade o Papa João XXIII), na singela

igreja São Nicolau na Colônia de Nova Galícia, onde trabalharam como
agricultores.
Viveram juntos por 71 anos. Foram agraciados por Deus com 6 filhos:

Genésio José, Anísia, Alvadir Cristóvão, Maria Irene, Mário e Elisaluk. Tive
ram também 3 noras, 2 genros, 13 netos e 12 bisnetos, e assim: “...onde dois

corações batem com felicidade, o amor dura até a eternidade”.

Deixaram muitas saudades em nossos corações, belas lembranças e

bons exemplos de amor e carinho pela comunidade da paróquia São
Basílio Magno, devoção a Virgem Maria, rezavam o terço todos os dias.
Tinham especial amor ao Sagrado Coração de Jesus e ao Apostolado da
Oração. Recebiam com amor e piedade a Santa Eucaristia das mãos do

Revmo. Pe. Josafá Firman, bem como com alegria as visitas da Ir. Alice

Bartoski e amigos, em preparação das novenas de natal.

Agradecemos o carinho de todos os que visitaram em casa e no
hospital e pelas orações, palavras de ânimo e conforto, no momento em

que nos deixaram e partiram para a eternidade.

Pedimos a Deus Nosso Pai:
Querido papai João! Querida mamãe Anna!
“O Senhor os abençoe e os guarde!

O Senhor faça brilhar sobre vós, Sua face e se compadeça de vós.
O Senhor volte para vós o Seu rosto,
E lhes dê a paz e a felicidade eterna”. (Num. 6,24 - 26)
A família.

t Lídia Sochodolak Antonio
No dia 05 de julho de 1940 nasceu Sra. Lídia

Sochodolak na Colônia de Linha Guarapuava, Municí
pio de Prudentópolis-Pr. Filha de Frederico Sochodolak
e Maria Okarenski Sochodolak.

Lídia casou-se com Jaroslau Antonio em 29 de
agosto de 1961 e tiveram 9 filhos: Dirceu, Teodora,

Estefano, Verônica (in memorian), Cecília, Vicente,

Nelson, Basílio e Marcos. Tiveram 24 netos e 6 bisnetos.
Viveu uma história de amor e cumplicidade que poucos casais tiveram
este privilégio, que duraram 58 anos. Foi uma mulher (mãe) de fibra que

nunca se preocupava com os obstáculos, tinha muita fé profunda e preo
cupava-se com a religião de seus familiares e de toda a comunidade de

Linha Esperança. Era membro do Apostolado da Oração da igreja Nossa

Senhora do Amparo, teve a iniciativa de contribuir para a construção da
primeira igreja ucraniana de Foz do Iguaçu - Pr, inaugurada em

10/10/2010, a qual marcou sua presença na bênção.
Durante sua passagem na terra, deixou muitos exemplos a serem

seguidos como: generosidade, amor, dedicação e acima de tudo fé. Lídia
amava viver, e Deus foi tão generoso que a concedeu 79 anos, uma vida
longa que poucos tiveram. Foi uma grande mulher, sempre preocupada
no bem estar do seu marido e de seus filhos. Trabalhou a vida inteira

levando consigo apenas seus bons exemplos e boas obras. Quem convi
veu com ela foi agraciado ouvindo canções natalinas no natal (Kolhades),

sempre se dedicando, preparando para um natal feliz, alegre, transmitindo
e acolhendo suas visitas de natal.

No dia 31 de dezembro de 2018 foi internada e recebeu o Santo
Sacramento da Unção dos Enfermos pelo Pároco de Linha Esperança -

Pe. Ilário Opaski, OSBM - no hospital Sagrado Coração de Jesus em
Prudentópolis - Pr.

No dia 11 de janeiro de 2019, às 20:20h, veio a falecer em consequên
cia da luta no período de 2 anos e 2 meses contra o câncer.

Naquele dia 11 havia um sentimento tão triste, quando as sombras
alargaram-se, as esperanças terrenas apagaram-se e as realidades do
céu estenderam-se. Hora de silenciar, rezar e pedir perdão pelas falhas.

Agradecer pela mãe e amiga que tivemos.

Agradecemos ao Pároco Padre Ilário Opaski, OSBM, pelas visitas na
casa no decorrer da sua enfermidade, pelas palavras de conforto e carinho
e pelas suas orações. Também agradecemos ao Bispo Eparca Dom Meron

Mazur, OSBM, Padre Paulo Serbai, OSBM, Padre Edson Ternouski e
Padre Paulo Markiv, OSBM, pelas celebrações das exéquias, da “Panahe-

da” e Missa de corpo presente. Nossos sinceros agradecimentos. Agrade

cemos também aos amigos, familiares e vizinhos que dedicaram seu
tempo para prestar a última homenagem a Sra. Lídia.

Que sua memória permaneça entre nós para sempre.
Descanse em paz. Sentimos eternas saudades!

Agradece, Família Antonio.
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