
Редакційне
“Можу все в тому, що укріпляє мене” Фил 4,13

Одне з найбільш их баж ань кожної лю дини це не бути 
переможеним, а стати переможцем. Стати перемож цям и в студіях, в 
праці, в родинному ж итті, в змаганнях, а  головно бути перемож цем  у  
ж и тт і... П ерем ога -  так  багато вж иване слово в ж итті людства. 
П еремож ці в р ізних видах змагань, в р ізний спосіб  висловлю ю ть свою 
радість, а перемож ені виявляю ть розчаровання і смуток. Н айваж ніш е 
для всіх це стати перемож цям и в ж итті, бо ж иття це постійна 
боротьба, а в боротьбі ніхто не хоче бути переможеним. Бразилійський 
поет Ґонсалвез Д іас каже: Ж иття це боротьба, яка слабих перемагає а 
сильних відваж них тільки може п ід н ести ...

Д ля християнина, перем ога переплітає сторінки святого Письма. 
В она почалася перш ою  перемогою  над гріхом, після упадку лю дини, 
коли Б ог обіцяв перем огу лю дства над злом в особі Ж інки яка 
розчавить голову змія, символові гріха.

І ця обіцянка здійсню ється постепенно й  заверш иться при кінці 
всіх часів, коли все, зем не і небесне, буде о б ’єднане в Х ристі (Єф 
1,10).

Святе П исьм о представляє нам  ту  перемогу в парадоксальний 
спосіб: вона переходить через жертву, на перш ий погляд, через край, 
невдачу, через програне. І це вже пророк Ісая зм альовує в образі 
Божого Слуги (Іс 52, 13-52), який став перемож цем, бо віддав своє 
ж иття на тепріння за  своїх братів і сестер. М ученики, щ об не зрадити 
свою  віру, перейш ли через м уки й смерть щ об перейти до перемоги, 
стати перемож цями

А  головно, образ О соби Х риста заверш ує цю  думку про перемогу 
через його жертву. В ін  став перемож цем  над диявлом, над ріхом і над 
смертю . “О станнім  ворогом, щ о його він  переміг це Смерть (1 К о р і5, 
24—27), і ця перем ога це також перем ога усіх, щ о увірували в Х риста.

П ерем огти власними силами, ми ледви чи потрапимо, але маємо 
запевнення перемоги, коли коло нас і з нами є СИ ЛЬН И Й . В тому 
значенні запевняє нас Св. П авло, щ о можемо перемогти коли ми з 
Христом.

О. Тарсикій 3.
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Editorial
“Tudo posso naquele que me fortalece”

Filipenses 4:13

O m aior desejo de toda pessoa hum ana é não ser perdedor, m as vencer. 
V encer sem pre e nunca perder. Vencer nos estudos, no trabalho, na  profis
são, na  fam ilia, no esporte e finalm ente ser um  vencedor na  vida.. Vitória, 
é a palavra m ais usada e a  m ais cobiçada em  tudo. Os vitoriosos, nas m ais 
diversas m odalidades de esportes, com em oram  a  v itória  com  explosões de 
alegria e festejos e os vencidos choram  a derrota. O  m ais im portante com 
bate de cada pessoa é a  vida. Já  o poeta  G onsalves D ias escrevia:

A  v ida é com bate,
Q ue os fracos abate,

Q ue os fortes, os bravos 
Só pode exaltar!

Para um  cristão, a v itória  é um  conceito fam iliar que está presente em  
toda a Sagrada Escritura. Já na  prim eira derrota -  a  do pecado - vem  a 
prom essa da v itória  sobre o sím bolo do pecado, a  serpente (G en 25).

A  prom essa da v itória  vai-se cum prindo aos poucos e estará consum ada 
nos fins dos tem pos.

N o antigo testam ento, o p rofeta Isaías a apresenta na  pessoa do Servo 
de Javé (Is52 ,1 3 -5 2 ,1 2 ) que se tom a vitorioso porque entrega sua vida aos 
sofrim entos e à m orte pelos irm ãos. Os m ártires deram  a  sua v ida para  não 
tra ir a sua fé, são apresentados com o grandes v itoriosos e os que desistem  
da sua fé, são os perdedores.

Especialm ente a  pessoa de Jesus Cristo com pleta e coroa e a  ideia da 
v itória  através do sacrifício. Cristo é o grande vitorioso sobre tudo o que 
aprisiona e preocupa o hom em , e o últim o inim igo vencido po r C risto é a 
M orte, e no fim  dos tem pos essa v itória  será de todos quando tudo o que é 
terreno e o que é celeste será unificado e glorificado em  Cristo (Cf. E f  
1,10);

V encer com  as próprias forças, nem  sem pre podem os. M as sem pre se 
pode vencer quando estam os ao lado e tem os o sustento do Forte. N este 
sentido, S. Paulo nos lem bra que podem os tudo naquele e com  aquele que 
nos conforta, o Cristo, que em  tudo e sem pre foi e será V EN CED O R .
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Загальне Намірення А. М.
Вислуховувати голос мігрантів
Молімося, щоб голос братів мігрантів, жертв 

злочинного трафіку, був почутий і взятий під увагу.

Це не мігранти, як сказав папа Франциск, це люди. Через їхні 
страждаючі обличчя Господь дає нам знак, який потрібний для нашого 
навернення, щоб наша любов була виражена на кожному обличчі. Саме вона 
потрібна нам для того, щоб ми могли почути голос тих людей, які з різних 
причин змушені покинути свою рідну землю, в пошуках кращої долі, а 
замість того зустрічаються з суворою реальністю і зазнають ще більше болю 
та страждань.

Як християни, ми не можемо залишатися нечутливими і байдужими до 
цієї реальності, адже торгівля людьми це зростаюча та загрозлива реальність 
сьогоднішна, яка приносить жахливі наслідки. Церква завжди уважна, 
постійно дає вказівки, щоб ця форма гноблення людства швидко згасла, адже 
це особи, які шукають своєї надії, впевнені у  більш гідному та 
процвітаючому місці в суспільстві. Надзвичайно потрібно в такій ситуації є 
доброчинність, потрібно також щоб урядовці вийшли зі своїх зручних місць 
і боролися проти торгівлі людства. Адже від кого, якщо не від уряду 
залежить збереження основних прав людини, тож варто задуматися всім, чи 
саме ця ситуація, яку ми спостерігаємо, є правильною. На жаль ми оточені
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Загальне Намірення А. М.

нечесними людьми, які прагнуть лише власного збагачення, забуваючи про 
одну з найбільших заповідей Ісуса Христа, любити ближнього як самого 
себе, а це означає присвячувати себе створенню більш справедливого та 
гуманного середовища.

Кожен з нас покликаний бути уважним, бо багато є тих, хто себе питає: 
“що я можу зробити, я далеко", не бути байдужим до болю інших - це вже 
великий крок. Ми живемо в середовищі, де не маємо ні співчуття, ні 
милосердя, ні до кого не звертаємось, саме тому нам належить бути 
відповідальними, реагувати на потреби інших. Будьмо обережними щоб не 
потрапити в спокусу власного благополуччя і забути про біль брата чи 
сестри, які поруч з нами і потребують нашої уваги. Папа Франциск каже: 
“Господь просить нас практикувати милосердя з ними; просить нас 
відновити їхню людяність разом з нашою, нікого не виключаючи, нікого не 
залишаючи ". Віддаймо наших братів в руки Марії, жінки -  яка зрозуміла що 
таке біль, вона може співчувати нашим братам, які сподіваються на те, щоб 
їхній голос в суспільстві був почутий і перш за все, щоб була взята до уваги 
їхня гідність і свобода. Амінь!

о. Стефан Вонсік, ЧСВВ
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Intenção Universal
Rezemos para que o clamor dos irmãos migrantes víti

mas do tráfico criminoso seja escutado e considerado.

Não se trata de migrantes, como disse o Papa Francisco, trata-se de pesso
as. Através do rosto sofredor deles o Senhor concede um  sinal para a nossa 
conversão, é preciso reconhecer em cada face o amor de Deus, é o momento de 
escutar o grito daqueles que por um  motivo ou outro são obrigados a deixarem 
sua terra para encontrar um  destino m elhor e acabam se deparando com um a 
realidade mais dolorosa.

Como cristãos não podemos perm anecer insensíveis com essa realidade, o 
tráfico de pessoas é um a realidade que aumenta e ameaça, e o pior é que os 
traficantes visam  exatamente os mais frágeis e vulneráveis para obter lucro. A  
Igreja está sempre atenta, sempre dando orientações para que essa forma de 
opressão seja rapidamente extinta, pois são pessoas que buscam  sua esperança, 
que tem  certeza de um  lugar mais digno e próspero. É preciso ter caridade, é 
preciso que as instituições governamentais tam bém  saiam de suas cadeiras 
confortáveis e lutem  para que o tráfico seja combatido, a preservação dos 
direitos fundamentais do hom em  depende tam bém  do governo, e será que esse 
é o contexto que vemos e vivemos hoje? Estamos rodeados de pessoas deso
nestas que visam  somente ter o bolso cheio, esquecendo do mandamento m aior 
de Jesus Cristo que é de amar o próximo como a si mesmo, e isso significa 
exatamente comprometer-se com a criação de um  mundo mais justo e igualitá
rio.

Cada um  de nós é chamado a estar atento, a não ser indiferente, muitos se 
perguntam: “m as o que eu posso fazer, estou longe”, não sentir indiferença 
pela dor do próximo já  é um  grande passo. Vivemos em um  ambiente em que 
não se sente compaixão, não se vê piedade, não se estende a mão ao próximo, 
cabe a nós sermos responsáveis, sensíveis às necessidades do próximo. Cuide
mos para não cairmos na tentação do próprio bem  estar e esquecermos da dor 
do irmão e da irm ã necessitada. Diz o Papa Francisco: “O Senhor nos pede 
para pôr em prática a caridade com eles; pede-nos para restaurar a humanidade 
deles, junto com a nossa, sem excluir ninguém, sem deixar ninguém  de fora” . 
Confiemos nossos irmãos nas mãos de Maria, mulher que entendeu o que é a 
dor, ela pode compadecer-se desses nossos irmãos que esperam ter vez e voz, 
e esperam acim a de tudo ter um  pouco de dignidade. Amém!

Pe. Estefano Wonsik, OSBM
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Апостольство Молитви
Солідарність в Апостольстві Молитви

Один з важливих обов’язків членів апосотльства 
Молитви й всього кружка це солідарність з 
потребуючими. Апостольство Молитви збирається на 
молитву, на познайомлений з місячним наміренням, на 
обговорення різних справ самого кружка як і всієї 
спільноти, каплиці чи парафії до якої кружок належить 
планування праці при різних нагодах і т. п. Але це не 
все. Кружок як такий і поодинокі члені повинні 
практикувати солідарність з тими, які потребують 
підтримки в різних галузях життя, підтрмики духовної, підтримки в недузі, 
в різних труднощах, що їх різні люди переживають у своєму житті, а навіть 
коли можливо, економічної підтримки для убогих і таких, які такої помочі 
потребують. Апостольство Молитви це одна родина й тому одні про одних 
повинні дбати, старатися бути милосердним самарянином для хворих і 
терплячих, для плачучих і всіх тих, що знаходяться в будьяких труднощах і 
проблемах.

Похвально є на місячних зборах обговорити спільно про родини або 
особи, які переживають труднощі й обговорити яку би можна їм дати поміч. 
Та поміч може полягати у відвідинах до потребуючих групи або кількох осіб 
з кружка, щоб подати моральну підтрмику й молитву, як наприклад після 
смерти любов особи в родині, після якоїсь катастрофи, хірургії, а навіть 
після того як хтось з тої родини вчинив якийсь злочин і попав під кару суду. 
Дуже часто в таких випадках родину засудженого відокремлюють нею 
погорджують. Але це неправильно робити. Злочин одного члена не робить 
цілої родини гідною погорди, а противно, дає нагоду, щоб Апостольство 
Молитви показалося солідарним і принесло розраду засмученим батькам 
або дітям. Взагалі, є різні потреби в різних родинах і тут апостольство 
Молитви повинно мати щире, добре, милосердне й співчутливе серце, щоб 
не залишати нікого з потребуючих в ізоляції і погорді спільнотою. І на цьому 
полі апосотльство Молитви має багато праці й багато нагод показати, що це 
товариство Христового Серця і що воно не тільки дбає про справи коли все 
йде добре, але що воно несе розраду, поміч і потіху для всіх хто потребує. Всі 
терплячі й погорджені та упокорені повинні знаходити в челнах 
апостольства Молитви й в цілій групі підтримку, розраду, піднесення на дусі 
й заохоту до того, щоб не упадати на дусі, а продовжувати своє життя з 
піднесеною головою і у  вірності для своїх родинних, особистих і спільлних 
обов’язків. Тут не йдеться тільки про те, щоб члені кружка спомагали, були 
соліданрі одні з одними, але йдеться про те, щоб бути солідарними з усіма, з 
членами й нечленами, добрими й може й недобрими. Соліданаірсть і любов 
повинна розстелюватися до всіх де можливо й де є потреба.

О. Т. Залуцький, ЧСВВ
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Apostolado da Oração
Espírito de altruísmo no Apostolado da Oração

Uma das características do Apostolado da Oração, ou seja, 
de todo o grupo ou de seus membros em separado, é o altruísmo 
ou a solidariedade com os necessitados. O Apostolado da Oração 
reúne-se mensalmente para oração, para tomar conhecimento e 
discutir sobre as intenções do mês, para tratar de diversos assun
tos da vida do grupo e da comunidade, seja da capela ou da 
paróquia à qual o grupo pertence, para planejamento dos traba
lhos do grupo na comunidade, etc. Mas isso não é tudo. O grupo 
como tal e os membros em separado devem sentir-se irmãos e praticar a solidariedade com  
os necessitados em diversos setores de suas vidas, como oferecer uma ajuda espiritual, 
visitar os doentes, ajudar as famílias e as pessoas nas dificuldades de sua vida familiar ou 
profissional, e até, se possível e necessário, dar uma ajuda financeira para os pobres e aos 
que enfrentam problemas financeiros. O Apostolado da Oração é uma família onde todos 
devem ser unidos e solidários com outros, com as famílias ou pessoas. É a missão do 
samaritano para com os doentes, injustiçados, perseguidos, pobres, etc.

É louvável durante a reunião mensal conversar em comum sobre pessoas e famílias 
que têm necessidade de alguma espécie de ajuda e definir maneiras como se podería 
dar-lhes essa ajuda, que pode ser numa visita de uma ou mais pessoas do grupo, apoio 
moral e oração, como, por exemplo, depois da morte de um ente querido, depois de um 
acidente, cirurgia, como também é importante dar apôio também para as famílias cujos 
membros talvez enfrentam dificuldades com justiça. Seguidamente, em tais casos, a 
família do culpado fica isolada e sente-se abandonada ou até humilhada por todos. O 
Apostolado nunca deve descriminar as pessoas ou famílias. Crime de um membro da 
família não quer dizer que toda a família é culpada e esta não deve ser humilhada, isolada 
e até odiada, pelo contrario, aqui há uma bela ocasião para visitar a família, dar apoio 
moral e mostrar que somos uma família e temos respeito para com todos. Tais visitas 
podem fazer muito bem para essas famílias e aproximá-las mais a Deus e à religião. Nesses 
casos, o Apostolado da Oração tem um vasto campo de trabalho e deve ter um coração 
misericordioso e amigo e não deixar ninguém no isolamento ou na humilhação. O Aposto
lado deve dar provas que surgiu e é apoiado na devoção ao Sagrado coração de Jesus que 
é amor e quer que todos seus membros pratiquem amor e solidariedade. Todos que sofrem  
e muitas vezes são humilhados ou isolados devem encontrar no grupo e nos membros do 
Apostolado amigos e irmãos/irmãs. Isso lhes ajudará a não se afastar de Deus e seguir o 
caminho do bem, sabendo que fazem parte de uma comunidade solidária.

Lembra-se que não se trata de praticar a solidariedade somente entre os membros do 
grupo, mas entre todos, sejam eles membros ou não, sejam bons ou nem tanto bons. O 
altruísmo no Apostolado da Oração é o amor que Jesus demonstra através dos membros do 
apostolado para com todos, justos e pecadores.

Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM
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Congregação Mariana
A juventude e a santidade

A  sagrada E scritura refere-se, m uitas vezes, ao cham ado à santidade: 
“pois esta é a vontade de Deus: a  vossa santificação” (1 Ts 4,3). H oje exis
tem  diferentes indagações sobre o assunto. A lgum as pessoas até evitam  as 
palavras santidade, m ística, espiritualidade. Esta reação vem  de longe e 
perm anece ainda, apesar da ocorrência nas ú ltim as décadas, de inúm eros 
processos de canonização, beatificação e venerabilidade.

Q uando se fala em  santidade, ou santo, naturalm ente algum as pergun
tas vem  à  tona. A final, o que é santidade? Com o identificar os santos? Vale 
a pena acreditar neles? Por que são reconhecidos quase sem pre depois da 
m orte? Santidade é sinônim o de perfeição? Bem , os santos não são fabrica
dos em  série. N ão  há  form as que m oldem  santos. A liás, é preciso estar bem  
consigo m esm o, aceitar a própria  v ida e possibilidades com o dons, para  que 
seja criado o clim a in terior de receptividade à  gratuidade de Deus. A lguns 
cham am  de hum ildade esta atitude de reconhecim ento da própria  verdade, 
incluindo lim ites e dons: aqui com eça o itinerário  da m aturidade cristã.

Existe um  único santo: Jesus Cristo. Q uanto a nós, participam os da 
santidade dele que se entregou para  que o povo de D eus (Igreja) se santifi- 
casse (Efésios 5), de acordo com  a vontade de Deus. ( 1 Ts 4,3). Todos
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Congregação Mariana
som os m ovidos pelo espirito santo que distribui dons diversificados para  o 
bem  do povo de Deus: “N a  casa de m eu  Pai existem  m uitas m oradas” ( Jo 
14, 10).

A  vocação à santidade é universal. N ão há  restrições, nem  privilégios. 
É  dom  que, um a vez acolhido, m ove a  pessoa “a am ar a D eus/A gape de 
todo coração, com  toda a m ente e com  toda força” ( M c 12, 30) e am ar os 
irm ãos e irm ãs, com o a si m esm o e com o Jesus C risto am ou. A  respostas às 
perguntas do início deste texto é que não há m atrizes para  determ inar 
respostas. O  exercício desta santidade única “am or a  D eus e ao próxim o” é 
m ultiform e: N o seguim ento de Jesus C risto, cada qual deve avançar, sem  
hesitação, segundo os próprios dons e cargos, pelo  cam inho da fé viva, que 
excita a esperança e opera a caridade. C ada santo revela um a faceta m ulti
form e da sabedoria de D eus C riador e Salvador contribuindo com  os 
próprios dons para  o enriquecim ento e renovação da com unidade seguidora 
de Jesus Cristo.

Som os cham ados à recepção e a à distribuição do amor, pois o am or de 
D eus acolhido expande-se na  com unicação com  os outros. Existe um a 
expressão fam osa de São João da cruz, que diz assim : “N o entardecer da 
vida, sereis ju lgados pelo  am or” . Por isso todo program a de santidade 
precisa ter com o eixo in tegrador o amor. “D eus é amor: aquele que perm a
nece no am or perm anece em  D eus e D eus perm anece nele” (1 Jo 4).

O utro ponto im portante a saber, é que a santidade e o seguim ento de 
Cristo não é v ivido sozinho, m as em  com unidade. A  com unidade exerce um  
papel im portantíssim o na  experiência de santidade. A ssim  com o é im possí
vel ser feliz sozinho, tam bém  é im possível ser santo sozinho. N ão  dá para 
fugir do outro com  a desculpa de que a convivência dissipa e d ificulta a 
oração e a  contem plação. É  na  com unidade, que vivência a com unhão 
fraterna, que a santidade profética tem  sentido e finalidade. N este contexto, 
sem pre haverá espaço para  os profetas que, dotados de m aior perspicácia, 
percebam  os desvios do cam inho e os denunciem , apontando para  novos 
horizontes. Todos som os cham ados a ser santos, em  qualquer idade, estado 
de vida, profissão. M uito m ais ainda nós jovens, devem os dar testem unho 
do nosso ser cristão. N o nosso batism o nos tom am os seguidores fieis de 
nosso Senhor Jesus Cristo, e naturalm ente cam inham os para  a santidade 
que provem  d 'E le .
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Movimento Eucarístico Jovem
O Mejista cresce em estatura, sabedoria 

e santidade como Jesus
1. Acolhida
Acolher os adolescentes com um canto de Maria. Escolher um canto 

conforme a realidade local dos adolescentes....

2. Organizar a sala para o Encontro com:
Material: Bíblia, papel e lápis. Preparar perguntas com as situações 

para a dinâmica.

3. Objetivo do Encontro
Levar o mejista a ter uma noção de que Jesus também foi criança 

como eles e que cresceu em estatura, graça e sabedoria como todos nós. 
Durante o seu crescimento, Jesus também cumpriu os preceitos da lei e 
respeitava seus pais.

4. Oração inicial
Senhor Jesus, gerado no ventre de Maria, se fez pequeno e nasceu 

numa hum ilde manjedoura. Ao longo de sua vida teve que aprender a 
falar e andar com a ajuda de seus pais: Maria e José. Jesus tu  que foste 
criança como nós, tu  que soubeste brincar e crescer em estatura, graça e 
sabedoria; dá-nos o teu Espírito, para que possamos seguir o teu cami
nho de crescimento em direção ao Pai.

5. Partilhar os compromissos ou tarefas vivenciadas durante o 
mês. Partilhar a experiência vivenciada do mês anterior.

6. Palavra de Deus
Texto para aprofundamento do tema
Lc: 2,22-23; 44-41 - "O menino ia crescendo e se fortificava..."
Lc: 2,42-52 - "E Jesus crescia em estatura, em sabedoria e graça..."

7. Aprofundamento do tema
Hoje nós vamos falar da infância de um grande amigo nosso: Jesus. 

De fato, poucos textos do Novo Testamento falam a respeito da infância
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Congregação Mariana
dele. O evangelho que mais fala sobre a infância de Jesus é o de São 
Lucas. Nele podemos perceber que Jesus fazia parte de uma família, 
respeitava seus pais e seguia os costumes da tradição religiosa da sua 
família. Neste ambiente de amor e respeito Jesus crescia em estatura, 
graça e sabedoria. Nós devemos aprender com ele e seguir seu exemplo.

8. Dinâmica
Você decide...
Está dinâmica consiste na realização de "testes" m uito comuns em 

revistas, que avaliam personalidade. No caso desta dinâmica, serão 
elaboradas perguntas que eles terão que responder sobre situações do 
dia a dia deles. Sempre haverá uma resposta adequada, que demonstra 
um amadurecimento e crescimento da criança e outra nem tanto. O ideal 
é que as situações pensadas para a dinâmica tenham a ver com a realida
de que eles vivem e que a cada pergunta e resposta, seja fe ito um breve 
debate. Abaixo seguem algumas sugestões e idéias para as perguntas 
das situações:

1) Você tem em casa brincando com seus amigos e sua mãe lhe pede 
uma ajuda. O que você faz?

a) "Ah, fala sério mãe! Puxa, estou com os meus amigos aqui... Não 
posso agora não!"

b) "Aí, galera, foi mal... Mas vamos ser se quebramos o galho da 
minha mãe e depois a gente volta a brincar."

2) Você está estudando para uma prova e uma grande amiga liga 
para você m uito triste e chorando querendo ir na sua casa para conversar 
com você um problemão que ela está passando. Você...

a) Diz para ela que pode v ir e quando ela chegar você pára de estu
dar para dar atenção a sua amiga nesse m om ento difícil.

b) Inventa uma desculpa qualquer, m entindo que ia sair de casa, só 
para não parar seus estudos. Afinal, a prova é mais im portante que o 
problema da sua amiga.

3) Você está no recreio e percebe que tem um menino que você nem 
conhece sem lanche, meio triste no canto do pátio do Colégio. O que 
você faz?

a) Pergunta se ele está com fome e oferece ou divide o seu lanche 
com ele.

b) Finge que nem percebeu o menino e continua lanchando.
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Movimento Eucarístico Jovem
9. Compromissos ou tarefas para o mês
Ajudar uma pessoa em casa ou um colega do Colégio que esteja 

precisando. (Fazer a troca das Taemnetiá....)

10. Atividade de Reflexão
Depois de debater as situações na dinâmica acima, mostrar que nos 

pequenos gestos do dia a dia: de partilha, solidariedade, amor, carinho, 
respeito á liturgia e a Deus é que cada um de nós vai trilhando o caminho 
do crescimento da graça e da sabedoria. Será que estamos buscando de 
verdade no nosso dia a dia sermos mais solidários, fraternos, prestati- 
vos...? Como lemos nas passagens, Jesus também foi desenvolvendo 
essa maneira de se relacionar com as pessoas.

11. Canto final

HINO DO MEJ

Mê iê Hrestóvi vebráni, 
Nache je tiá iê u Ihubovi. 

Hótchemo jê te  iak Issuss, (2) 
Hótchemo Ihubete iák Issuss.

Me iê Hrestóvi druzi uchi, 
Nach ideal iê u Ihubovi. 

Hótchemo utchetech iak Issuss,(2) 
Hótchemo Ihubete iák Issuss.

Me iê Hrestóvi preiateli 
Dliá nhóho me iê dorohi 

Tilo e krou Issussa Hrestá (2) 
Dliá uchix nas iê Hlibom jetiá.
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Покровитель на місяць лютий
Святий Онисим

15 лютого

Святий Онисим (І  95) — 
жив у місті Колоси у Малій 
Азії і був невільником- 
-поганином у багатого чоловіка 
Филимона, який став
християнином.

Одного разу Онисим, 
провинившись перед
Филимоном, зі страху перед 
карою втік до Рима, де в той 
час св. Павло перебував у 
в'язниці і проповідував 
Христову науку. Апостол 
Павло, у Посланні до
Филимона заступається за Онисима. Під впливом св. апостола 
Онисим прийняв св. Хрещення та згідно з Послання до колосян 
(Кол. 4.9) був співробітником апостола Павла.

Згодом Филимон простив Онисимові провину і відпустив 
його на волю. Відтоді Онисим ревно допомагав св. Павлові у 
його апостольській праці. Він разом з Тихіком відніс листа св. 
Павла до колосян. Перед смертю св. Павло висвятив Онисима на 
єпископа Верії. Покинувши у 67 році Рим, Онисим проповідував 
Христову віру в Греції і країнах Малої Азії. Був єпископом м. 
Візантія (Константинополя). У часі царювання імператора 
Траяна святий Онисим був схоплений і приведений на суд до 
єпарха Тертилли. Загинув мученицькою смертю 95 року, його 
жорстоко побили камінням і потім усікли голову мечем.
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Santo do mês de fevereiro
S. Onésimo - Discípulo de São Paulo

15 de fevereiro

Santo Onésimo era conhecido como o “co
ração de São Paulo”.

Bispo e mártir, Santo Onésimo teve em 
sua história São Paulo e também os amigos 
dele. O que se sabe concretamente sobre Oné
simo está testemunhado na carta de São Paulo 
a Filémon que começa assim: “Paulo, prisio
neiro de Jesus Cristo, e seu irmão Timóteo, a 
Filémon, nosso muito amado colaborador”
(Filémon 1,1). Foi nessa missão de São Paulo 
que ele encontrou-se com um fugitivo escravo 
chamado Onésimo, cujo nome significa, em 
grego, útil.

Onésimo abandonou a casa de seu senhor, provavelmente levan
do os bens próprios deste. São Paulo, pede para seu amigo uma 
intercessão. “Por esse motivo, se bem que eu tenha plena autoridade 
em Cristo para prescrever-te o que é da tua obrigação, prefiro fazer 
apenas um apelo para a sua caridade. Eu, Paulo, idoso como estou e, 
agora, preso por Jesus Cristo, venho suplicar-te em favor deste meu 
filho que gerei na prisão: Onésimo” (Filémon 1,8-10). Esta expressão 
de São Paulo, de gerar, significa evangelizar, cuidar; não apenas dar a 
conhecer a Cristo, mas acompanhar o crescimento do cristão.

Era assim o relacionamento de amor entre Paulo e Onésimo. Mas 
São Paulo sabia que Onésimo precisava ir ao encontro de Filémon. 
Então, prossegue: “Ele poderá ter sido de pouca serventia para ti, mas 
agora poderá ser útil tanto para ti quanto para mim. Tomo a enviá-lo 
para junto de ti e é como se fosse o meu próprio coração, que é amor 
do apóstolo, um amor que se compadece e que toma a causa”. Por 
isso, não só Onésimo foi ao encontro de Filémon, como este o dispen
sou e o perdoou.

Onéssimo ajudou São Paulo em sua missão e chegou a ser esco
lhido como Bispo que, por amor a Cristo, deixou-se apedrejar, perdo
ando a todos e sendo testemunho para os cristãos.

Santo Onésimo, rogai por nós!
14



Посмертні Згадки

f  Cecília Basniak Dupczak

Cecília, nascida em 07 de março de 1937, na 
localidade de Barra D ’Areia, interior de Prudentó- 
polis. Com 12 anos mudou-se juntamente com sues 
pais Jacob e Eudócia para a comunidade de Tijuco 
Preto, também no município de Prudentópolis.
Estudou no colégio das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, formou-se no magistério e exerceu o 
cargo de professora por 32 anos.

Casou-se com Vassílio Dupczak (in memo- 
riam) e juntos tiveram 8 filhos: Wilson, Eufrem,
Miguel, Teofãnia (In memoriam), Daniel, Juliana,
Lucas e Susana. Deixou 19 netos e 9 bisnetos.

Participava ativamente na igreja, era membro 
do Apostolado da Oração por 62 anos. Estava constantemente em oração, era 
grande devota de São João Paulo II, de Nossa Senhora e do Divino Pai Etemo, 
rezava o terço todos os dias e propagava a imagem de Jesus misericordioso, com
prando quadros e distribuindo aos filhos.

Era extremamente dedicada a família e sempre preocupada com os filhos os 
orientava a nunca deixarem de participar das celebrações, dizia que para tudo na 
vida havia um propósito maior.

Adoeceu e acabou perdendo a fala, se comunicava através da escrita. Ficou 
um mês internada em um hospital em Curitiba e recebeu o sacramento da Unção 
dos enfermos das mãos do padre Sóter Schiller, OSBM.

Apesar do sofrimento de não poder falar, nem comer, não reclamava, pelo 
contrário, agradecia pelo dom da vida e dizia que existem pessoas que sofrem mais 
do que ela.

Foi uma pessoa guerreira, de fé inabalável e tinha muita vontade de viver.
Tinha uma enorme vontade de voltar para casa, e quando finalmente recebeu 

alta médica, teve seu desejo atendido, em casa recebeu inúmeras visitas de paren
tes e amigos. As irmãs de Tijuco Preto estavam constantemente com ela rezando e 
cantando. Ficou três dias em sua casa onde veio a falecer entre meio a seus filhos
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no dia 23 de outubro de 2019.
Nós familiares, guardaremos com carinho os ensinamentos, os exemplos, o 

espírito jovem e alegre que cativava a todos e com certeza merece o temo e feliz 
olhar de Deus no céu.

A família enlutada agradece a todos pelas orações e homenagens, pelas visitas 
que recebeu e pela sua despedida, especialmente ao padre Valmor Szeremeta, 
OSBM e as Irmãs Servas do Colégio de Tijuco Preto. A todos os que nos conforta
ram no momento da despedida, o nosso muito obrigado.

Que Deus dê o descanso etemo.

f  Julia Melnik Haltan

Julia Melnik Haltan nasceu no dia 27/09/1935 
na Localidade de Linha XV de Novembro no Muni
cípio de Prudentópolis. Casou-se com Raphael 
Hatlan (In memóriam). Tiveram 10 filhos, 05 já  
falecidos, Antonia Hália, Margareth, Tarcísio e 
Simone residem em Curitiba, Ir. Eugênia seguiu a 
vida religiosa na congregação das Irmãs Servas de 
Maria Imaculada e 04 netos, Bruno, Solange,
Letícia e Rafael.

Sua vida foi um exemplo de fé, religiosidade, 
generosidade e dedicação à família e a Igreja. Após 
a morte do esposo em 1989, assumiu o papel de pai e mãe e fez isso com muita 
entrega e doação. Sua fé foi demonstrada na vivência do dia-a-dia, na participação 
ativa da igreja, do Apostolado de Oração do qual foi Coordenadora por muitos 
anos e até onde as forças permitiram anualmente participava do retiro promovido 
pelas Catequistas do Sagrado Coração de Jesus e sempre incentivava, convidava 
outras senhoras a participarem. Em 1997 mudou-se para Curitiba para ficar mais 
próximo dos filhos, fixando sua residência em Pinhais. Porém nunca esqueceu 
suas origens, sua “terrinha”, como carinhosamente dizia e sempre que podia 
visitava os parentes, amigos e conhecidos. Em Pinhais passou a freqüentar e parti
cipar ativamente da igreja Exaltação da Santa Cruz. Fielmente participava das 
celebrações, das reuniões do Apostolado de Oração, das festividades e promoções, 
gostava muito de cantar, sentia-se feliz e realizada ajudando a Igreja.

Para seus filhos, a mãe foi o melhor presente que Deus podería oferecer. Obri
gada mãe, pela nossa vida, pela incondicional presença, pela orientação sempre 
correta dos nossos caminhos, por nos entender e por dedicar a sua vida pela união
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da família.
A dona Julia, a bába, a avó, pessoa que nos ensinou com autenticidade a enca

rar a vida e lutar por ela com muita força de vontade. Para ela tudo estava sempre 
bom. Era gratificante e contagiante a sua disposição e generosidade em ajudar 
quem quer que fosse. Sempre muito falante, alegre, sorridente, acolhedora, queria 
bem a todos, crianças, jovens e adultos. Tinha um carinho muito grande pelos 
padres e irmãs, especialmente os que atendiam a comunidade a qual participava.

Apesar de nunca querermos observar que o tempo passou para ela, assim 
como está passando para nós, queríamos talvez de alguma forma evitar que o ciclo 
natural da vida em algum momento chegasse e levasse aquela que tanto amamos. 
Infelizmente não fomos capazes de evitar sua partida, pois era a vontade de Deus. 
No dia 09/10/2019, ela foi chamada pelo Senhor, e deixou este mundo em busca 
da recompensa etema no céu.

Às 15h na Igreja Exaltação da Santa Cruz, em Pinhais, foi celebrada a Missa 
pelo Pe. Edson Temoski, onde parentes e amigos tiveram a oportunidade de 
prestar orações e homenagens. Em seguida seu corpo foi transladado para Ponte 
Nova, Prudentópolis, onde foi velada a noite toda na presença de familiares, 
parentes, amigos e conhecidos. Após a Missa, celebrada pelo Pe. Valmor Szereme- 
ta e concelebrada pelo Pe. Juliano Rumoviski foi sepultada no cemitério de Cerro 
Azul, junto aos demais familiares, pois esse era o seu desejo.

Agradecemos de coração as manifestações de carinho, apoio e ajuda nesse 
momento de grande dor. O nosso muito obrigado ao Pe. Edson Temoski, pelas 
visitas, por ministrar o sacramento da Unção dos Enfermos, pelas orações e apoio 
à família. Ao Pe. Valmor Szeremeta e Pe. Juliano Rumoviski pela Divina Liturgia, 
Panahêda e sepultamento, às Irmãs Servas de Maria Imaculada, às Cate- 
quistas do Sagrado Coração de Jesus, a todos os familiares, amigos e conhecidos 
pela presença e orações.

A saudade é imensa, nada poderá apagar sua lembrança. Mas nós nos confor
tamos em saber que Deus a acolheu em sua morada e que está intercedendo por 
nós. O seu exemplo de vida e fé será o suporte para continuarmos a nossa missão 
aqui na terra, com a alegria de saber que um dia nos reencontraremos como anjos 
de Deus no Céu.

Viveu conosco 84 anos e viverá para sempre em nossos corações.

Вічна їй пам’ять!

A família.

17



f  Sofia Kwasnyj Maistrovicz

Mãe a Senhora é uma Luz que brilha lá no céu 
e envia raios de luz sobre nós.

* 22/09/1920
+ 31/10/2019

Natural de Prudentópolis/PR - (Barra Bonita)
Filha de Pedro Kwasnyj e Ana Kich Kwasnyj,

(irmãos: Tecla, Maria, Emilia, Dominga, Valdomi- 
ra, Nicola, Rosa, Teodora, Izidoro e Nadia).

Sofia casou em 1940 com Jaroslau Maistroviz 
que é natural de (Prudentópolis/PR -  Marcondes)
Filho de Miguel Maistrovicz e Julia Kutianski 
Maistrovicz -  seus irmãos: Mariano, Stefka, Sofia,
Julio. Paulina, Nicolau, Miguel, Nadia, Estácio e Estefãnia.

Casados viveram em Prudentópolis/PR de 1940 a 1942, de 1942 a 1951 em 
Irati/PR , em dezembro de 1951, mudaram para Apucarana e aqui permaneceram. 
Papai na profissão de Construtor edificou muitas construções, sendo uma delas o 
Colégio Nossa Senhora da Gloria, trouxe o Colégio para que seus filhos tivessem 
uma educação Cristã. A mãe sempre no LAR, fez o impossível para que seus filhos 
tivessem estudo e uma profissão.

Voldimir (Economista, foi Prefeito em Apucarana de 1976 a 1983.
Pedro / Leonora Goesler, Irineu/Iracema Oliveira, Dionisio e Temotei /  Tania 

Parra - há 56 anos proprietárias da MECOL -  Metalúrgica Condor Ltda.
Slauka -  Professora de Piano e depois trabalhou na área de Cultura no SESC
Ambrosio/Merielen - Engenheiro Civil - hoje sócio da VMM -  Agencia de 

Viagens e Turismo com Voldimir e SLauka.
Rosa - Formada em Educação Física, dedicou-se ao Lar.
Sofia (Zonha) Formada em Administração de Empresas -  dedicou-se ao lar, 

casada com Celso Karpen Jarenko.
Papai faleceu em 15/09/1990 e meus irmãos Temotei em 25/11/2016 e Irineu 

em 04/10/2018.
Deixaram muitas lembranças que ficaram na memória dos filhos, Genros, 

Noras, 12 netos (Pedro Aloisio, Loriane, Paulo Alexandre, Ana Paula, Gabriela, 
Millena, Angélica, Joao Felipe, João Guilherme, Marilia, Fabiana e Ana Carolina) 
e 05 bisnetos (Izadora, João Gabriel, Marina, Luiza e Sofia).

MAMAE nos deixou com 99 anos e 45 dias. Nos deu a Luz, mostrou cami
nhos e nos educou para a vida...

Mãe, não a temos mais a nossa frente para nos abençoar, não vamos mais 
sentir o calor dos abraços, beijos, sorrisos e carinhos.
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Mas, vamos senti-la no brilho de uma estrela, num raio de sol, na brisa do 
vento e nos encantos das flores que a tanto amava.

Agradecemos de coração as palavras de carinho, abraços dos amigos, familiares 
e conhecidos que estiveram presentes, nos telefonemas e aos que enviaram mensa
gens, flores, nos apoiando nesse momento de separação e despedida da nossa queri
da Mamãe, Sogra, Avó e Bisavó - SOFIA KWASNYJ MAISTROVICZ.

Agradecemos aos Paroquianos da Igreja Divino Espirito Santos pela partici
pação de Novenas e Terços na residência de Sofia, ao Pe. José Hadada que sempre 
esteve presente durantes os três últimos anos nas horas mais difíceis da Mãe Sofia 
fazendo orações e levando comunhão, e na despedida com Missa de Corpo 
Presente, Panaheda, celebração no cemitério e Missa de 7o Dia.

Obrigada Deus pela Mãe, Sogra, Avó e Bisavó maravilhosa que nos deste de 
presente, nós sempre honraremos sua memória.

Slauka Maistrovicz - Apucarana/PR.

f  Irmã Anísia Stefanina Pastuch, SMI

Irmã Anisia Stefanina Pastuch, nasceu em 10 
de janeiro de 1929, na localidade de Dorizon,
Município de Mallet - Paraná. O pai Pedro e a mãe 
Anastásia da família Busko. Foi batizada e crisma
da pelo Padre Pedro Protskiv, na Paróquia do 
Sagrado Coração de Jesus em Mallet, com o nome 
Stefanina. Seus padrinhos eram o Sr. Demétrio 
Busko e Sra. Maria Busko.

A família teve 13 filhos; uma das filhas teve 
paralisia na mão e pema direita. Nesta família Deus 
semeou a boa semente da vocação da qual nasce
ram duas Irmãs Servas de Maria Imaculada e uma 
irmã da Congregação de São José de Chambery - 
Irmã Gení - já  falecida. Stefanina era a mais nova da família.

Recebeu a primeira Confissão e Comunhão do Padre Pedro Protskiv. Estudou na 
escola de São José das Irmãs Servas de Maria Imaculada em Dorizon. Os pais 
criaram seus filhos na profunda fé, amor de Deus e sua Igreja. Alguns dias da semana 
Stefanina voltava da escola para a casa, e noutros ficava com as Irmãs no internato.

Chegando a hora de deixar a família, Stefanina recebia convite da sua irmã, 
Irmã Inácia, Serva de Maria Imaculada para entrar na Congregação das Irmãs 
Servas e as superioras da Irmã Gení, escreviam cartas para a sua mãe convidando 
Stefanina para a Congregação de São José de Chambéry.
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Stefanina deve ter feito um discernimento entre as duas Congregações e optou 
pela Congregação das Irmãs Servas, talvez por ser uma Congregação ucraniana e ela 
valorizava muito o nosso rito e a nossa nacionalidade e cultura. Foi difícil deixar os 
seus pais porque eles eram mais idosos. Mas os vizinhos, muito bons, incentivaram- 
-na para que fosse com as Irmãs, que eles iriam atender - cuidar dos seus pais. Assim 
ela deixou a casa e a família e partiu para Prudentópolis. Eram tempos difíceis sem 
estradas e com muita chuva.

Em Prudentópolis ficou um ano, passou no exame e iniciou os estudos. Não 
tinha a idade exigida para poder entrar na candidatura das Irmãs Servas e precisa
va aguardar. Foi recebida na Congregação pela então Superiora Provincial, a 
Serva de Deus Anatólia Tecla Bodnar, em 01 de janeiro de 1944, quando a mestra 
do noviciado era a Irmã Benedita Chomij e a Superiora local, Irmã Antonia Bilo- 
bran. Recebeu o hábito de Serva de Maria a 12 de julho de 1944, escolhendo o 
nome Irmã Anísia, em sinal de vida nova. Os primeiros votos ocorreram em 12 de 
julho de 1946 e os votos perpétuos em 12 de julho de 1952, quando a superiora 
Geral da Congregação era a Irmã Verônica Garguil e a superiora Provincial Irmã 
Teofania Borchtch. Logo depois do noviciado, foi transferida para Curitiba, onde 
estudava, catequizava e realizava diversas atividades de Serva de Maria.

Participou do Capitulo Provincial e Geral da Congregação. Foi eleita como 
Vice Geral (1968 -1974) exercendo a sua missão na casa Geral em Roma e na 
Rádio Vaticano, onde teve a oportunidade de escrever e transmitir o programa para 
a Ucrânia, de 1969 a 1975, durante o seu mandato de Vice Geral.

Irmã Anisia era formada em Letras Neolatinas com o direito de ensinar Portu
guês, Francês, Latim e Espanhol. Exerceu a sua missão em: Curitiba, Prudentópo
lis, Roma, Apucarana, Campo Mourão, Ivaí, Juranda, Mamborê, Guarapuava. Em 
1968 foi mestra do noviciado em Prudentópolis. A sua missão de superiora local 
exerceu em: Prudentópolis no Colégio Imaculada Virgem Maria, Campo Mourão, 
Ivaí, Juranda e Curitiba.

Durante a sua vida de Serva de Maria Imaculada, procurou seguir o exemplo 
da nossa co-fundadora Bem-Aventurada Josafata Hordashevska, sendo fiel na 
busca da santidade, pela vivência dos três votos: obediência, castidade e pobreza, 
segundo as Constituições da Congregação.

Hauria força e ânimo na vida, enfrentando os desafios que a mesma apresen
tava, sendo fiel à prática da oração comunitária e pessoal. Destacou-se pela virtude 
da piedade e amor à oração o que lhe ajudava nos diversos trabalhos e serviço ao 
próximo em todas as comunidades onde a obediência a enviava.

Ir. Egidia Pastuch escreveu: “Acho que a maior virtude da Ir. Anisia era a sua 
alegria, sempre com bom humor. Sentia-se realizada e ajudava as outras a viverem 
bem a sua consagração. Eu aprendi muito dela. Para ela não havia tristeza. Sabia 
brincar e alegrar os outros. Sempre gostava contar algo interessante da sua vida ou 
do que havia lido de interessante e assim deixava as demais Irmãs muito alegres. 
Sabia contar as causas de modo tão interessante que ninguém se cansava de ouvi-
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-Ia e todos riam muito. Isto quando ainda tinha boa memória e saúde. Nos últimos 
meses rezava muito e se preparava para o encontro com Deus. Já estava se desfa
zendo de tudo o que tinha. Sempre teve um diretor espiritual no qual confiava 
muito e seguia os seus conselhos. Sentia muita falta dos familiares os quais mora
vam muito longe e quase não a visitavam. Para mim dizia: Я нікого не маю, 
тільки тебе. Ir. Anisia foi uma verdadeira serva de Deus e Maria Santíssima. 
Tratava a todos com carinho e bem humorada, na escola com os pais, funcionários 
e crianças.” .

Doente e fraca de saúde, exigindo cuidados especiais de médicos e irmãs, foi 
transferida para a comunidade Vila Madre Anatólia em 2009. Gostava de ler e 
meditar livros espirituais. Certa vez falou para uma das Irmãs que a visitava, que 
estava entretida com Jesus e com a Virgem Maria. Dizia com muita alegria que só 
para Jesus ela vive, fala e se entretém com Ele. Aqui viveu a espera do feliz encon
tro com o Esposo Celeste, como declarou: “Encontrar-me contigo, Cristo, eis o 
meu grande desejo...”

Na manhã do dia 18 de junho de 2019, o Senhor a chamou para a morada 
eterna, e ela deixou este mundo em busca da recompensa eterna no céu, com a idade 
de 90 anos de vida e 75 anos de vida religiosa como Serva de Maria Imaculada.

Que o Senhor recompense a Irmã Anisia, por todo o seu servir, por ter levado 
uma vida tranquila e humilde, por todo o bom trabalho como professora e forma
dora, por todas as palavras e ações que passaram por suas mãos, pelo bom exem
plo que deixou para cada uma de nós. Que esteja no eterno e feliz olhar da santa 
face de Deus no céu. Eterna seja a sua memória!

Irmãs Servas de Maria Imaculada

t  Irmã Olga Slobojan,

Irmã Olga Slobojan, nascida em 28 de março de 
1949 em na localidade de Macacos -  Município de 
Pitanga -  Estado do Paraná. Seus pais João Slobojan 
e Ana Ciupa Slobojan. A família formada de sete 
filhos. Dois meninos e cinco meninas. De Primeira à 
terceira série fundamental estudou na Escola Isolada 
de Roncador. Quarto ano no Colégio Imaculada 
Virgem Maria. Quinta série na Escola Estadual Gil 
Stein Ferreira e as demais séries no Colégio Estadu
al Presidente Kennedy em Ponta Grossa -  Pr.

Ela mesma sentia um desejo muito grande de se 
tomar uma Serva de Maria Imaculada e incentivada 
pelas Irmãs da localidade, em 12 de fevereiro de
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1971, Olga entrou para a candidatura na Congregação das Irmãs Servas de Maria 
Imaculada, quando a mestra do noviciado era Irmã Zita Procheira e a superiora 
Irmã Benigna Koroluk.

Recebeu o hábito das Irmãs Servas de Maria Imaculada dia 08 de dezembro de 
1971. Os primeiros votos professou dia 08 de dezembro de 1973 e fez a oferenda 
de toda a sua vida a Deus na Congregação no dia 02 de fevereiro de 1979, quando 
a Superiora da Congregação era Irmã Maria Korchaguin e a Superiora Provincial 
Irmã Teresa Kito.

Se formou no ramo da Enfermagem no Centro Formador de Recursos Huma
nos Caetano Munhoz da Rocha, sendo profissionalmente enfermeira. Irmã Olga 
realizou sua missão de Serva de Maria Imaculada nas seguintes localidades: Papan- 
duva, Ivaí, Ponta Grossa, Prudentópolis, União da Vitória, Tijuco Preto.

Sua missão era diversa: de início atividades domésticas, cozinheira, ajudava 
onde havia maior necessidade, depois de enfermagem no Hospital Sagrado Cora
ção de Jesus, Hospital Bom Jesus, Hospital em União da Vitória.

Irmã Olga muito devota de Nossa Senhora, rezava muito pelas santas voca
ções. Sempre alegre, disposta, valorizava e zelava pela sua vocação, trabalhadeira, 
humilde, boa na convivência comunitária. Muito debilitada e sofrendo de Alzeimer, 
necessitando de cuidados especiais, foi transferida para a comunidade Vila Madre 
Anatólia, onde recebia todos os cuidados dos Médicos, enfermeiras e Irmãs.

Em 06 de agosto de 2019, às 14h30min, Irmã Olga deixou este mundo e foi em 
busca da recompensa eterna no céu aos 70 anos de vida e 48 de vocação na Congre
gação das Irmãs Servas de Maria Imaculada.

Que o Senhor Deus, recompense a Irmã Olga, por todo o seu servir, por ter 
levado uma vida tranquila, humilde, alegre, meiga e por todo o bom trabalho que 
passou por suas mãos, por um bom exemplo que deixou cada um de nós buscar 
pacificamente com o amor de Jesus nesta vida, e merecer o eterno e feliz olhar a 
santa face de Deus no céu.

Eterna seja a sua memória!

Irmãs Servas de Maria Imaculada
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ORDENAÇÃO SACERDOTAL DE 
LEOMAR BUCOUSKI, OSBM

Após um longo período de preparação espiritual e intelectual, Leomar Bukou- 
ski foi ordenado sacerdote, no dia 10 de novembro deste ano de 2019, durante a 
Divina Liturgia Pontificai, presidida por S. Excia. Dom Meron Mazur, OSBM, 
concelebrada por sacerdotes basilianos e cantada pelo coral da paróquia de São 
Josafat, sob a regência da Irmã Celina Sloboda, SMI. Mesmo ainda não estando 
concluída a restauração da igreja, a mesma foi aberta especialmente para o 
evento. A ordenação aconteceu com a presença de sacerdotes, estudantes 
basilianos e de grande número de fiéis, vindos para prestigiar o neosacerdote e 
também por curiosidade, para ver como ficou a igreja após o restauro, processo 
que foi iniciado no final de 2018. Sua Excia. Dom Meron, pela imposição das 
mãos ordenou sacerdote o diácono Leomar Bucouski, OSBM.

Leomar nasceu aos 23 de junho de 1987, filho de Antonio Bucouski (in 
memoriam) e de Natalia Kuzma Bucouski, pertencente a comunidade Nova 
Galícia na cidade de Prudentópolis-PR. Foi batizado aos 24 do mês junho de 
1987 pelo Revmo. Pe. Basílio Cembalista, OSBM, (in memoriam) na Paróquia 
São Josafat, Prudentópolis-PR. Desde pequeno participou juntamente com a 
família das celebrações do Rito Oriental, mantendo assim a tradição do povo 
ucraniano.

Fez sua primeira confissão e primeira eucaristia na igreja São Miguel Arcan
jo, no dia 05 de maio de 1996, para a qual foi preparado pelas Catequista do 
Sagrado Coração de Jesus e ministrados pelo Revmo. Pe. Paulo Markiv, OSBM.
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Na sua formação intelectual, cursou o primário na Escola Municipal de Linha 
Nova Galícia nos anos de 1995-1998. Em seguida, continuou os estudos até a 7a 
série na cidade de Prudentópolis, na Escola Estadual Padre Cristóforo Myskiv e 
depois no Colégio São José (seminário) na mesma cidade.

No ano de 2006 ingressou no noviciado da ordem basiliana Assunção de 
Nossa Senhora, em Ivaí-Paraná, onde fez o postulantado e noviciado sob a 
direção do mestre Revmo. Pe. Antonio Royk Sobrinho, OSBM. Entre 30 de janei
ro de 2007 a 30 de janeiro 2008 fez o ano canônico do noviciado, concluído com 
a profissão dos votos temporários na Paróquia Sagrado Coração de Jesus, a qual 
foi recebida pelo Revmo. Provincial Pe. Teodoro Haliski, OSBM.

No ano de 2008 iniciou a formação filosófica no Seminário São Basílio 
Magno, em Curitiba-Paraná. Entre os anos de 2008 a 2009 cursou filosofia no 
Studium São Basílio Magno. No ano de 2009, após decisão pessoal e com um 
diálogo junto às instâncias superioras da Ordem, pediu afastamento da ordem por 
um breve período.

Após um breve tempo de permanência na casa da família, entrando em 
contato com o mestre do noviciado Revmo. Pe. Domingos Miguel Starepravo, 
OSBM, decidiu retornar à vida consagrada da mesma Ordem. No dia 6 de agosto 
de 2010 ingressou novamente no Noviciado Assunção de Nossa Senhora, em 
Ivaí-Paraná onde repetiu o postulantado e noviciado sob a direção do Revmo. Pe. 
Domingos Miguel Starepravo, OSBM. Concluído o noviciado emitiu os votos 
temporários na Capela do noviciado.

No ano de 2012 iniciou a formação filosófica no Seminário São Basílio 
Magno em Curitiba-Paraná. Entre os anos de 2012 a 2014 deu continuidade aos 
estudos de filosofia no Studium São Basílio Magno. Entre os anos de 2015 e 2018 
estudou Teologia na Faculdade Claretiana Studium Theologicum.

Após cinco anos (2012-2017) de vida com votos temporários, em 2017 
professou os votos solenes (perpétuos) no dia 30 de janeiro de 2018 na capela do 
Noviciado em Ivaí-Paraná. No mesmo ano pediu para receberas ordens menores 
do subdiaconato e diaconato. Foi ordenado subdiácono no dia 28 de junho de 
2018 na capela do mosteiro em Curitiba, pelas mãos do Arcebispo Metropolita 
Dom Volodemer Koubetch, OSBM e diácono no dia 19 de agosto do mesmo ano, 
ministrado pelo Metropolita na paróquia Nossa Senhora Auxiliadora em Curitiba.

Em 2019 pediu a Ordenação Presbiteral, e no dia 10 de novembro de 2019, 
em Prudentópolis, na paróquia São Josafat recebeu a ordem do presbiterado 
pela imposição de mãos do Bispo Eparca Dom Meron Mazur, OSBM.

A primeira Divina Liturgia celebrou no dia 17 de novembro na igreja São 
Miguel Arcanjo, em Nova Galícia, onde participou desde criança, fez a primeira 
confissão e comunhão, recebeu ensinamento de catecismo e a graça da vocação 
sacerdotal e religiosa na Ordem de São Basilio Magno. A missa foi cantada pelo 
coral dos estudantes basilianos de Curitiba (Seminário São Basílio -  Batei) e a 
homilia no dia da primeira missa foi proferida pelo Revmo. Pe. Domingo Starepra
vo, OSBM.

Ao neosacerdote Leomar desejamos muitas forças e disposição de dedicar- 
-se com zelo ao trabalho pastoral e viver o seu sacerdócio com dignidade e entre
ga total ao Sumo Sacerdote Jesus Cristo!
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