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E D I T O R I A L  
 

Mais uma vez, caro leitor, o boletim informativo da Eparquia São João Batista chega à sua 

caixa postal eletrônica. Que a paz do Senhor esteja contigo.  

 

A maior parte do conteúdo desta e de outras edições é constituída pelas notícias eparquiais já 

publicadas no site da Eparquia. É uma forma de organizar os eventos e garantir certo registro 

histórico. Mas a divulgação eletrônica é muito limitada: pouca gente, principalmente a do nosso 

interior, tem acesso à internet. Para maior divulgação, esperamos, no futuro, fazer uma publicação 

impressa, na forma de revista ou jornal. E mesmo eletronicamente, precisamos encontrar um meio 

para divulgar mais o site e o boletim. 

 

O quanto possível, faça-se a divulgação do boletim e também do site eparquial, que será 

completado e melhorado. Lançamo-lo no início do ano com um material básico e atualizações 

semanais, conforme os eventos vão acontecendo. Isso constitui a primeira página do site. Está em 

nossos planos criar a segunda página para temas teológicos e a terceira dedicada à cultura ucraniana.  

 

Todas as edições do boletim estão disponibilizadas no site. Ficaremos muito agradecidos pela 

sua agradável visita e divulgação: www.eparquiaucraniana.com.br 

 

Desejamos aos caríssimos leitores todas as bênçãos divinas e a proteção de Maria Santíssima. 

 

Dom Volodemer Koubetch, OSBM 
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Презентації книги о. Августина Баб’яка 
про Митрополита Андрея Шептицького 

 

Augustyn Babiak: Il Metropolita Andrea Szeptyckyj nel suo incarico di 

visitatore apostolico (1920-1923) e nei suoi rapporti con il governo polacco, 

Casa Editrice “Artos”, Lviv, 2011, pp. 256, ISBN 978-617-629-058-2, s.i.p. 

1 – Презентація Архієпископa М. Тренто 
 

Греко-католицький священик отець Августин Баб’як, 

відповідальний за справи української громади, яка проживає на 

єпархіальній території Тренто і Больцано-Брессаноне, узяв на себе велику 

відповідальність представити історію життя і пастирську діяльність 

харизматичної фігури Української Греко-Католицької Церкви – 

митрополита, Слуги Божого Андрея Шептицького. 

Митрополит Андрей, народжений 1865 року, став протагоністом 

складного історичного періоду як для Європи в цілому, так і для своєї рідної землі, на якій після 

Першої світової війни зіткнулися інтереси Польщі і більшовицької Росії: поляки були зацікавлені у 

відновленні територіальної цілості держави у попередньому, довоєнному, вигляді, а російська 

сторона хотіла зміцнити свої нові, щойно створені, комуністичні республіки. У такій складній 

ситуації Слуга Божий Андрей виступив людиною могутньою і сміливим пастирем, готовим на 

самопожертву заради свого народу у його віровизнанні. Був простий і доступний, завжди на боці 

найслабших і принижених, незалежно від їхніх релігійних переконань. 

У період 1920-1923 рр., уповноважений супроводжувальним листом папи Венедикта ХV, за 

рішенням Конґреґації Східних Церков, відвідує громади української діаспори поза Атлантичним 

океаном, тобто ті, що уже осіли в Канаді, Сполучених Штатах, у Бразилії та Арґентині. І навіть там, 

поміж еміґрантів, ні на мить не забував про народ, який залишив на батьківщині: народ страждаючий 

та потребуючий засобів і надії. Для нього шукав солідарності і допомоги у сильних світу, зваливши 

на себе відповідальність за інформаційну кампанію, покликану показати становище українців після 

Першої світової війни, у котрій вони були переможені, принесені у жертву інтернаціональному 

егоїзмові. 

Під час своїх пастирських візитів у Бельгію, Голландію, Францію виступав як апостол 

єдності, якій, зрештою, присвятив усе своє життя. Незважаючи на нерозуміння і підозри, різного роду 

переживання, що йому випадали, незважаючи на делікатний стан здоров’я, Андрей Шептицький, 

майже півстоліття свого єпископства, героїчно трудився, будучи вірним Вченню Святого Престола і 

своєму народові. Він не керувався почуттями ненависті чи упередженості до опонентів, як це йому 

інкримінувалося, а виключно великою любов’ю до свого народу, для якого відстоював законне право 

існування і можливість висловлювати і відкрито маніфестувати ідентичність національну і духовну 

гармонію у самому центрі Європи. 

Його невтомна, смілива, далекоглядна пастирська діяльність дозволила Греко-Католицькій 

Церкві вижити після його кончини у 1944 році і вистояти епоху переслідувань комуністичним 

режимом. Зерна християнської любові, щедро засіяні митрополитом Слугою Божим Андреєм 

Шептицьким зійшли рясно і дали багатий урожай віри та надії для його народу, допомогли пережити 

владу безбожництва, котра панувала там майже сім десятиліть. Церква, що була катакомбною, 

сьогодні віднайшла свободу проповідувати Слово і творити. Вона є Церквою живою і активною. 

Зростає кількість покликань, відкриваються нові семінарії, діє Львівський Католицький Університет, 

створюються все нові єпархії, екзархати, і, нарешті, її митрополія по праву переселилася до столиці – 

м. Києва, столиці України. 

Дане дослідження є цілком кваліфіковано арґументованим внеском до беатифікаційного 

процесу митрополита Андрея Шептицького, і, сподіваємося, допоможе найближчим часом офіційно 

побачити його у сонмі святих. Він був і залишиться особою, яка прославила Українську Церкву, 

гордістю її конструктивної місії як у минулому столітті, так і для майбутніх: будувати міцний 

духовний міст між Сходом і Заходом. Отже, це особистість, у якій поєднана в цілому вартістність 

Церкви, і тому є особливо важливою і для нас, італійців. Український народ іще за життя возвеличив 

митрополита до святості і зберігає міцно за ним цю славу і сьогодні. 

Луїджі Бресан, Архієпископ м. Тренто. Іво Музер, Єпископ мм. Больцано і Брессаноне. 

Карл Ґользер, Єпископ-пенсіонер мм. Больцано і Брессаноне. 
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2 – Презентація Професора Університету м. Тренто 
 

Андрей Шептицький, пастир свого народу. Велична 

постать митрополита кир Андрея Шептицького (1865-1944), 

Львівського митрополита, розкрита о. д-ом Августином 

Баб’яком у новій книжці «Il Metropolita Andrea Szeptyckyj nel suo 

incarico di visitatore apostolico (1920-1923) e nei suoi raporti con il 

governo polacco. Trento-Bolzano 2012» і сьогодні захоплює своєю 

людяністю, відкритістю, чутливістю, глибокою вірою, що 

визначило його героїчне страдницьке. життя, мічене 

епохальними подіями першої половини двадцятого століття. 

Він жив у той історичний період, іще не дуже віддалений із внутрішнім, душевним 

розумінням особистої причетності та відповідальності як людини і як пастиря, який не може і не має 

права дозволити втягувати себе у вузько політичні ігрища недалекоглядної «політики» компромісів, 

свого роду байдужої нейтральності, що не грає на користь жодного із опонентів – чи то українців чи 

поляків. Син східної Галичини, на якій у кінці Першої світової війни зіткнулися інтереси двох 

межуючих потужностей: Польщі, яка відроджувалася та більшовицької Росії, з її непередбачуваною 

політикою під владою котрої уже знаходилася Україна, – він працював з душею зболеною 

націоналістичними і расистськими пересудами, щоб голос його народу був почутий сильними світу і 

він зміг, нарешті, возз’єднатися із матір’ю-Україною, або, принаймні, отримати автономію, яка б 

дозволяла зберігати власні традиції, культуру, мову та католицьке віросповідання у традиційному 

візантійському обряді. 

Заради свого народу у прикрий час зради, політичних ігор, що не беруть до уваги 

національних меншин, але надають перевагу сильнішим, і, відповідно до заходів дотримання 

рівноваги, встановлених при закритих дверях, аби не чути крику народів, – на чий бік повинен був 

стати митрополит Андрей Шептицький? Кілька десятиліть після того Другий Ватиканський Собор 

пробує дати відповідь на це питання, змальовуючи єпископський образ, за яким уже жив митрополит 

Андрей. У декреті про пасторальну службу єпископів у Церкві (Christus Dominus, 28 жовтня 1965) 

читаємо: «За правилами їхнього життя отці та пастирі, єпископи поводяться перед своїми вірними як 

такі, що служать їм – як добрі пастирі, що знають свої вівці і ті їх упізнають – як справжні отці 

(батьки), які дбають про їхню богоугодну духовність та доброчинність у неустанній праці задля 

кожного» (н.16). І наступне: «Щоб бути здатним передбачати, що саме є добро для їхніх вірних, 

відповідно до потреб кожного, – намагаються їх пізнавати, досліджувати соціальні умови їхнього 

життя, застосовуючи для досягнення мети усі наявні засоби, особливо у соціальних дослідженнях» 

(тамже). 

І якщо уже виникала потреба у наданні переваги певній єпископальній доброчинності, вона 

мусить стосуватися «виключно турбот про бідних і слабких, як нагадування, послане Господом 

проповідувати Євангеліє» (н.13). 

Повертаючись до постаті Андрея Шептицького, – беззастережно сприймаємо те, що 

особливості та способи його служіння були правдивою історією його народу, де було очевидно, що 

на того, хто був біднішим і слабшим, спрямовував свою надзвичайну чутливість батьківську і 

пастирську. Чи було достатньо змінити політичне прикордоння, щоб ситуація змінилася? Хіба не 

відповідало дійсності, що ставлення «нових» господарів, тобто поляків, навіть у релігійному 

середовищі були дуже далекими від лояльності щодо української та «уніатської» меншини? Часто 

зверхність переможців читає історію, опираючись на власні розуміння і світосприйняття, 

звинувачуючи переможених у небажанні беззаперечно приймати їхню політику примирення. Саме 

тому Андрей Шептицький був звинувачуваний у зрадництві, бойкотуванні, антипольській 

пропаґанді, навіть недружелюбності щодо самої польської Церкви. 

Сьогодні, як пишуть три єпископи, котрі дали достойну оцінку праці Августина Баб’яка – 

Луджі Брессан з Тренто та Іво Музер і Карл Ґользер з Больцано-Брессаноне, настав час признати: 

«Його невтомна, смілива, далекоглядна пастирська діяльність дозволила Греко-Католицькій Церкві 

вижити після його кончини у 1944 році і вистояти епоху переслідувань комуністичним режимом.  

Зерна християнської любові, щедро засіяні митрополитом Слугою Божим Андреєм 

Шептицьким зійшли рясно і дали багатий урожай віри та надії для його народу, допомогли пережити 

владу безбожництва, котра панувала там майже сім десятиліть. Церква, що була катакомбною, 

сьогодні віднайшла свободу проповідувати Слово і творити. Вона є Церквою живою і активною. 

Зростає кількість покликань, відкриваються нові семінарії, діє Львівський Католицький Університет, 
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створюються все нові єпархії, екзархати, і, нарешті, 

її митрополія по праву переселилася до столиці – м. 

Києва, столиці України. 

Праця Августина Баб’яка, побудована на 

основі архівних документів, є вагомим 

кваліфікованим внеском у все іще триваючий 

процес беатифікації митрополита із надією, що 

одного дня, з волі божого провидіння, буде 

офіційно признана його святість, і ім’я Андрея 

Шептицького повноправно засяє у сомні святих. 

Він був і залишиться особою, яка прославила 

Українську Церкву, гордістю її конструктивної 

місії як у минулому столітті, так і для майбутніх: будувати міцний духовний міст між Сходом і 

Заходом. Отже, це особистість, у якій поєднана в цілому вартістність Церкви, і тому є особливо 

важливою і для нас, італійців. Український народ іще за життя возвеличив митрополита до святості і 

зберігає міцно за ним цю славу і сьогодні» (A. Babiak, op. cit., p. 8). 

Марчелло Фаріна, 

Університет м. Тренто 

3 – Презентація Працівника Державного Секретаріату Ватикану 
 

Отець Aвгустин Баб’як, греко-католицький священик візантійського обряду, який кілька років 

несе пастирську службу на території єпархії Тренто і Больцано-Брессаноне у цьому виданні, 

доповненому великим фотографічним матеріалом, розповідає про діяльність митрополита Андрея 

Шептицького (1865-1944 рр.) у період з 1920 по 1923 роки, коли він, Андрей Шептицький, у якості 

апостольського візитатора відвідує поселення українських еміґрантів у Канаді, Сполучених Штатах, 

Бразилії та Арґентині. Тут, в усіх їхніх центрах закликає до солідарності з українським страждаючим 

народом і його Церквою і активізує діяльність на створення юридично-пасторальної ефективної 

структури ― для того, щоб вірні, розкидані у діаспорі, не асимілювалися, не втратили традиційно-

культурної і духовної ідентичності. 

Автор, який присвятив особі митрополита уже п’ять книг французькою, опрацювавши навіть 

документи із польських архівів, що у своїй більшості до сьогодні були невідомими, по-новому 

висвітлює пастирську гуманність і чутливість цього єпископа, процес беатифікації якого все ще 

триває, і діяльність якого була різносторонньою і не завжди об’єктивно оцінювалася. Підтримуваний 

твердою вірою, покірний і вірний завжди папі, обдарований великою харизматичністю, Андрей 

Шептицький представляє собою приклад високодуховної особи, яка об’єднувала і вела український 

народ, який після розпаду Австро-угорської Імперії постав економічно знищеним, і через відсутність 

зрілого класу керівників, дезорієнтованим і політично непідготовленим для протидії небезпечним 

нападам націоналізмів та принижень, дискримінаційних кампаній у період комунізму. 

Царський в’язень з 1914 по 1917 роки, не прийнятий православним духовенством і частиною 

католицького польського духовенства, переслідуваний польським урядом, що бачив у ньому 

прихованого ворога, який намагався протидіяти відродженню Великої Польщі, який не завжди 

сприймався ієрархією і ватиканськими дипломатами, у складний історичний період, Андрей 

Шептицький, як добрий пастир стає рішучо на бік свого народу, якого підтримує словом і ділом з 

властивою йому самовідданістю, ― проте ніколи, (і на цьому Aвтор наголошує), не виступав проти 

польського народу, ― навпаки, шукав можливостей примирення та порозуміння двох близьких 

народів з їхніми багатими історіями і традиціями, дітьми єдиного Отця, якому молилися у двох 

різних обрядових традицiях.  

Що до цього, то великий інтерес представляє аналіз обширної кореспонденції періоду 

польсько-українського конфлікту (1918-1919) між митрополитом та католицьким єпископом Юзефом 

Білчевським. Обидва резидували у Львові і були у неприятельських стосунках, викликаних 

невитриманістю і зверхністю українця як стверджують польські дослідники. Але що, на думку 

Автора, який уважно і серйозно їх перечитав, засвідчують, що обидва єпископи, зворушені 

стражданнями, із властивими їм і добре видними характерами, ніколи не переставали в ім’я Божої 

Любові спілкуватися між собою, щоб знайти спокій, вказати його своїм народам, «один проти 

другого озброєних», шлях до мирного співіснування. 

Протягом усього часу його довгого єпископського служіння, невтомна пасторальна праця 

митрополита задля з’єднання Церков, смілива і пророча, далекоглядна і обґрунтована, дозволила 
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Українській Греко-Католицькій Церкві, яка пережила режим 

нацистів і комуністичні переслідування, називатися Церквою 

Катакомбною. Варто зазначити, що Українська Греко-Католицька 

Церква є найбільша між східними Церквами не лише у 

європейському масштабі, але й у світовому (Канада, Сполучені 

Штати, Латинська Америка, Австралія). 

Сьогодні, при відновленні незалежності в Україні (1991 р.), 

ця Церква бачить добрі сходи зерна, щиро засіяного Слугою Божим 

Андреєм, гордим своїм українським походженням, але завжди 

готовим до братнього й мирного спілкування.  

Монс. Сільвіо Джіллі, з 1981 по 2000 рік 

працівник Державного Секретаріату Ватикану. 

Про Автора 
 

Отець Августин Баб’як народився 17 жовтня 1959, в с. Харитони Ярославського повіту, Польща. 

Церковний діяч УГКЦ. Доктор богослов’я (1999). Член НТШ. Закінчив Духовну семінарію 

у Перемишлі (1986) і був висвячений у сан священика. У цьому ж році отримав ступінь магістра 

теології Люблінського католицького уніату. Був настоятелем парафій у Польщі (1986-1992). 

Від 1992 – у Франції, де був прийнятий єпископом Михаїлом Гринчишиним до кліру УГКЦ для 

душпастирської праці у парафії м. Ліон. 1994-1998 – навчався у Ліонському католицькому 

університеті, де захистив докторську дисертацію «Le Métropolite André Cheptytskyi et les synodes de 

1940 à 1944» («Пасторальна діяльність митрополита Андрея Шептицького у Львівських синодах 

1940-1944 рр.», Lyon; Lviv, 1999). Під патронатом Ліонського католицького унверситетуту Баб’як 

організував низку наукових конференцій, присвячених 50-літтю смерті митрополита Андрія 

Шептицького, 400-річчю Берестейської унії та з нагоди відвідин України папою Іоаном-Павлом ІІ. 

Автор праць: 
«Протоколи засідань Львівських архиєпархіальних Соборів 1940-1944 рр.» (Л., 2000), 

«Les nouveaux martys ukrainiens du XXe siècle» (Roma, 2001), 

«Нові українські мученики XX ст. Сповідники віри» (Рим, 2002), 

Автор багатьох статей на релігійну тематику в українських і французьських журналах. 

Вікіпедія 

100 anos no Brasil sob a proteção de Imaculada Virgem Maria (17) 
 

Um velho estava cuidando de uma planta com todo o carinho. Um jovem aproximou-se e perguntou:  

- Que planta é esta de que o senhor está cuidando? 

- É uma jabuticabeira – respondeu o velho.  

- E ela demora quanto tempo para dar frutos? 

- Pelo menos uns 15 anos – informou o velho. 

- E o senhor espera viver tanto tempo assim? – indagou, irônico, o rapaz. 

- Não, não creio que viva mais tempo, pois já estou no fim da minha jornada – disse o ancião. 

- Então, que vantagem leva você com isso, meu velho? 

- Nenhuma, exceto a vantagem de saber que ninguém colheria jabuticabas, se todos pensassem como 

você! 

 

Tudo aquilo que semeamos um dia retornará para nós. Pessoas de paz semeiam paz e colhem a paz. 

Não importa se teremos tempo suficiente para ver mudadas as coisas e pessoas pelas quais lutamos, mas sim, 

que façamos a nossa parte, de modo que tudo se transforme a seu 

tempo. 

 

Cada pessoa que passa em nossa vida, passa sozinha, 

porque cada pessoa é única e ninguém a substitui. Cada pessoa 

que passa em nossa vida, passa sozinha, mas não vai embora 

sozinha e nem nos deixará só, porque leva um pouco de nós e 

deixa um pouco de si para nós. Há os que levam muito e deixam 

pouco, há os que levam pouco e deixam muito. Essa é a mais bela 

responsabilidade da vida e a prova de que não nos encontramos 

por acaso. 

http://uk.wikipedia.org/wiki/17_%D0%B6%D0%BE%D0%B2%D1%82%D0%BD%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/1959
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%B8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%82
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
http://uk.wikipedia.org/wiki/1999
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%A2%D0%A8
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%88%D0%BB%D1%8C
http://uk.wikipedia.org/wiki/1986
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%89%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/1992
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE_%D0%93%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%B8%D1%88%D0%B8%D0%BD&action=edit&redlink=1
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%93%D0%9A%D0%A6
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BE%D0%BD
http://uk.wikipedia.org/wiki/1940
http://uk.wikipedia.org/wiki/1944
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B9_%D0%A8%D0%B5%D0%BF%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://uk.wikipedia.org/wiki/1999
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%86%D0%BE%D0%B0%D0%BD_%D0%9F%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%BE_%D0%86%D0%86
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Saber esperar, suportando pacientemente as provas! Quem sabe 

esperar sempre descobre tesouros escondidos. E isso acontece na vida diária. 

Assim como participamos da vida da humanidade passada, os que virão 

depois de nós, por sua vez, terão na sua essência a humanidade construída por 

nós. Para erguer um templo no passado era uma tarefa a ser realizada durante 

várias gerações. Para essas pessoas, o mais importante não era terminar a 

obra, mas ter participado do processo de construção. 

 

Assim, as primeiras abnegadas Irmãs Servas e suas seguidoras 

momento a momento plantavam e cultivavam a frondosa árvore – a 

Província, com raízes profundas e sadias. Uma árvore, cuja seiva atinge até as 

pontas das folhas. Elas faziam história, tecendo com tênues linhas do esforço, 

das derrotas, dificuldades e êxitos, muitíssimas vezes em ocasiões 

despercebidas – a nossa Província. Algumas vezes, parecia um bordado às 

avessas, porém olhando de perto e festejando o Centenário, diante de nós estão as testemunhas do Invisível, 

ricas de graça e santidade. 

 

Nada do que foi feito por nós se perde. As nossas obras têm uma grande repercussão no mundo. Às 

vezes, palavras ditas de um coração próximo de Deus mudam nosso estado de espírito para melhor. A 

palavra pronunciada tem o poder de curar mágoas, cicatrizar feridas e trazer de volta a dignidade e 

esperança. Temos como um eloquente exemplo a nossa Serva de Deus Ir. Ambrósia Ana Sabatovytch. Ela 

fazia o bem enquanto vivia e continua fazendo o mesmo depois da morte. Vejamos o testemunho do senhor 

Teodósio Kachutski – Ponta Grossa, 04 de outubro de 2007: 

 

“Em 2006 comecei a perder a voz. Fui submetido a três cirurgias para descobrir o problema. As duas 

primeiras cirurgias foram feitas no Hospital Bom Jesus em Ponta Grossa e a terceira na Santa Casa. Nesta 

terceira, descobriram a neoplasia na prega das cordas vocais. Descoberto o problema, os médicos decidiram 

fazer a traqueostomia. Nesse tempo, a minha mana Ir. Filotéia se encontrava na Casa de Retiros participando 

de um encontro. Telefonou-me para ir buscá-la. Quando cheguei lá, pude ver todas Irmãs, inclusive a Ir. 

Egídia, superiora provincial. Todas me cumprimentaram e prometeram rezar por mim. Ir. Joana Kurasz me 

disse: “Teodósio, vou rezar pela sua saúde e também lhe quero dar um presente”. Deu-me um panfleto com 

uma breve biografia da Irmã Ambrósia e a oração para pedir graças por sua intercessão. Eu não a conhecia, 

nada sabia a respeito dela, mas a partir daquele dia eu me concentrava e rezava do meu jeito, conversando 

com ela com muita fé. Fazia isso diariamente. 

 

Fui internado no hospital para me submeter à traqueostomia. Na segunda-feira, fizeram os exames 

preparatórios à cirurgia que seria na quinta-feira. Eu rezei muito no hospital. Minha Ir. Filotéia também. De 

madrugada, enquanto dormia, vi dois médicos vestidos de branco. Aproximaram-se de mim em silêncio, 

passaram a mão no meu pescoço e saíram. Acordando, perguntei ao meu companheiro de quarto onde 

estavam eles. Respondeu que não havia médico nenhum e que eu estava delirando. 

 

Às 07h30min, chegou o cirurgião e me avisou que iriam verificar melhor o meu caso. Houve 

contradição entre os dois. Um achava que o tumor era pequeno e bastava somente fazer radioterapia e o outro 

era a favor da traqueostomia. Fiquei aguardando até às 14h45min, quando um dos médicos chegou ao meu 

quarto e anunciou que a cirurgia não era necessária, bastava fazer a radioterapia. Submeti-me a 35 sessões. 

Feito isso, o exame acusou somente uma falha na prega vocal 

do que resultou um pequeno defeito na fala. No mais, tudo 

continua normal. A cada 90 dias me submeto aos exames de 

controle. 

  

Não sei de quem Deus se serviu para me dar esta 

graça, mas rezei muito a Ir. Ambrósia e sou grato a ela, que 

certamente intercedeu e continua intercedendo por mim. 

Quando posso, comunico às pessoas necessitadas que façam 

como eu – rezem, tenham fé e verão os resultados”.  

 

Ir. Benigna Maria Koroluk, SMI 
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Dia de reflexão e louvor para o 
Apostolado da Oração 

 

Os membros do Apostolado da Oração da Paróquia Nossa da 

Assunção de Guarapuava, sob a coordenação do Pároco Pe. Mário 

Prechasniuk, OSBM, Ir. Joana Kerniski, SMI e lideranças locais 

organizaram o encontro no dia 24 de junho de 2012. 

O palestrante oficial do dia foi o Pe. Melécio Krauczuk, 

OSBM. A abertura deu-se às 9 horas com celebração da Divina 

Liturgia, presidida pelo Pe. Melécio e concelebrada pelo Pároco e 

pelo Coadjutor Pe. Antônio Zubek, OSBM.  

O tema principal do encontro: Ideias bíblicas sobre o 

Apostolado da Oração e Releitura das Encíclicas do Papa Pio XI 

sobre o culto do Sagrado Coração de Jesus, assuntos que o Pe. 

Melécio abordou com muita sabedora, entusiasmo e dedicação. Ele disse que a paróquia Nossa Senhora da 

Assunção de Guarapuava estava em festa, porque no meio de nós está Jesus de maneira especial. 

O coração é símbolo de totalidade e de integralidade. Vinculado ao símbolo que o coração 

representa, está a devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Em primeiro lugar, simbolizando o infinito amor de 

Deus pelo gênero humano: o Sagrado Coração de Jesus faz parte da sua adorável pessoa. Se, de todo 

coração, uma pessoa ama a Deus, estará disposta a sacrificar-se por Ele e tudo fará para reparar as ofensas 

que se cometem contra Deus. 

O mundo atual sofre, porque o Criador e Redentor do gênero humano deixou de estar no centro das 

reflexões, até mesmo no centro dos corações daqueles que se dizem católicos. Ele é ofendido de todos os 

modos, tendo sido destronado na sociedade de nossos dias. Nós, devotos do Coração de Jesus, podemos 

remediar esta situação; para isso, há necessidade de reentronizar o Sagrado Coração de Jesus nas almas, nas 

famílias, nas instituições, em todas as nações. 

Para que a devoção produza frutos mais copiosos nas famílias e nas comunidades, devemos unir nela 

estreitamente a devoção ao Coração Imaculado da Mãe de Deus. 

Nós, membros do Apostolado da Oração, somos ricos em Deus, mas precisamos cuidar para não 

descambar; para isso, precisamos nos cuidar, sempre nos renovar, qualificar, revisar os nossos 

conhecimentos sobre a devoção ao Sagrado Coração de Jesus, para que não caiam no esquecimento. Temos 

uma vida só, ela não se repete; devemos sempre nos perguntar: muitos se tornaram santos, porque eu não 

posso? 

Participaram do encontro cerca de 250 pessoas vindas das comunidades pertencentes à paróquia. 

Para trabalhar no encontro foram convidadas a Ir. Eugênia Deniscwicz, SMI, coordenadora 

Eparquial do Apostolado da Oração e Ana Havrelhuk, CSCJ, Secretária do Conselho Eparquial do 

Apostolado da Oração. Ir. Eugênia coordenou o encontro e falou sobre os seguintes pontos: deveres, 

atribuições e responsabilidades de cada membro: participar mensalmente das reuniões, Divinas Liturgias; 

colaborar com as várias pastorais da paróquia; visitar doentes e famílias necessitadas; se alguém deixar de 

frequentar a igreja ou reuniões, procurar saber qual o problema.  

A catequista Ana, logo após o almoço, explicou a origem, a história de como e por que surgiu o terço 

do Sagrado Coração de Jesus, aplicando a respectiva dinâmica para melhor compreensão. 

O encontro foi encerrado com a novena ao Sagrado Coração de Jesus durante o qual 11 novos 

membros ingressaram neste abençoado movimento. No final da novena, o Pe. Melécio abençoou os terços, 

aspergiu com água benta todos os presentes e conferiu a indulgência plenária. 

Nossos sinceros agradecimentos ao Pe. Melécio pela sua dedicação e empenho nas palestras. Ao 

Pároco Mário, à Coordenadora local Ir. Joana e à 

equipe organizadora, que não mediram esforços para 

que o mesmo obtivesse frutos desejados. 

 
  

Vale a pena ser APÓSTOLO (-A) de JESUS! 

 

Ana Havrelhuk, CSCJ 
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Comunidade de Moema convida o Eparca para  
as festividades dos Santos Padroeiros 

 

O Conselho Administrativo Paroquial (CAP) de Moema, liderado 

pelo Sr. Lauro Adamek, em concordância com as Irmãs Servas Partênia, 

Genésia e Damiana e com o Pe. Eleutério Dmetriv, OSBM, que atende 

pastoralmente a comunidade, convidou Sua Excelência Dom Volodemer 

Koubetch, OSBM – Bispo Eparca para participar das festividades dos 

Padroeiros São Pedro e São Paulo. 

A festa propriamente religiosa foi celebrada segundo o calendário 

litúrgico dia 29 de junho. De manhã, foi celebrada a Divina Liturgia e realizada a tradicional procissão três vezes em volta 

da igreja. 

Devido aos compromissos assumidos, Dom Volodemer pôde chegar somente dia 29 à tarde. No sábado, na parte 

da manhã, ele fotografou as duas igrejas e seus arredores e pertences para o arquivo eparquial e divulgação e visitou o 

pessoal que estava preparando a festa popular de domingo. Todo mundo estava muito animado, porque, como foi 

comentado, “são Pedro está colaborando”, ou seja, o tempo estava ensolarado e até mesmo quente, embora se esteja 

oficialmente no início do inverno. A festa do ano passado e outras festas anteriores foram com muita chuva. O Bispo 

almoçou na casa do Presidente-Executivo Sr. Lauro Adamek, tendo assim a oportunidade de conhecer um pouco da 

história, da realidade da família Adamek e da comunidade de Moema. 

Domingo, dia 1 de julho, às 09h45min, o Eparca foi recepcionado pela comunidade em frente à igreja nova. Em 

nome da comunidade, Verônica Korczagin saudou o Bispo em ucraniano. Lauro Adamek cumprimentou-o com pão e sal. 

Seu filho Marcos falou em português. A menina Marina Shitz, que veio de Mafra com seus pais Nicolau e Lúcia, 

entregou-lhe um buquê de flores.  

O Bispo celebrou a Divina Liturgia juntamente com o Pe. 

Eleutério. O coral da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Mafra cantou 

simples e bonito pela melodia conhecida como “samolivka”. Em sua 

homilia, Dom Volodemer enfatizou o significado dos dois grandes 

apóstolos e mártires da Igreja: São Pedro como aquele que atrai e unifica o 

povo de Deus e a Igreja pela sua autoridade e referência; São Paulo por ser o 

primeiro grande missionário que difundiu a mensagem do Evangelho no 

início da era cristã. Após os “Mnohaia Lita”, o Pe. Dmetriv agradeceu ao 

Bispo pela visita e lhe desejou muitas bênçãos em sua missão e fez os 

anúncios paroquiais. 

Após a celebração litúrgica, houve uma procissão de uma volta em 

torno da igreja com o ícone dos Santos Padroeiros. O grupo musical Safira de Santo Cristo, Rio Grande do Sul, 

acompanhou a procissão e tocou duas canções religiosas, enquanto os dois pequenos sinos eram tocados pelos coroinhas e 

os três sinos do campanário repicavam solenemente sob as hábeis mãos de um senhor da comunidade. 

Ao meio-dia foi servido o almoço no salão da igreja com churrasco bem caprichado, boi ralado, frango e 

completo serviço de bar e cozinha. O nosso Pároco de Iracema Pe. Sérgio Iwantschuk, OSBM, o Pe. João Francisco de 

Oliveira, que é da Ordem dos Cistercienses, e as Irmãs da Congregação Servas de Maria de Itaiópolis vieram almoçar com 

as lideranças locais. Mais à tarde, houve sorteio da rifa com ótimos prêmios. Ao som do Grupo Safira, muitos festeiros 

dançaram e outros se divertiram até o entardecer.  

E o tempo realmente colaborou: o sol brilhava soberano; a temperatura estava agradável. Isso atraiu muita gente 

para a celebração e para a festa popular. Que São Pedro e São Paulo abençoe generosamente a comunidade de Moema! 

 

Portal Eparquial 

Comunidade de Linha Concórdia recebe o Bispo pela primeira vez 
 

 

 

No dia 7 de julho de 2012, um sábado, a comunidade ucraniana de 

Linha Concórdia, Paróquia São Josafat de Prudentópolis, com muita 

expectativa e alegria, pela primeira vez recebeu um Bispo na pessoa do 

Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM. E foi uma visita oficial 

devidamente preparada e documentada. Antes de descrever a visita 

propriamente dita, este artigo apresenta um breve histórico da comunidade, 

seguido das informações gerais atuais e de sua vida eclesial. 
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1. HISTÓRIA  
Os moradores mais antigos relatam que a comunidade começou as 

atividades religiosas organizadas mais ou menos pelo ano de 1945, quando 

foi construída a primeira escola. No início, a escola da localidade servia 

como centro de encontros e atividades religiosas. A distância entre as 

comunidades vizinhas Pedra Branca e Linha Esperança não viabilizava a 

participação desta comunidade nas celebrações da Divina Liturgia em tais 

localidades. Então, a comunidade de Linha Concórdia fez o pedido para que 

um padre viesse celebrar na escola local para facilitar aos mais idosos. O 

pedido foi aceito e um padre vinha celebrar Missas de corpo presente, 

sétimo dia, e também Missas eram marcadas de acordo com as ocasiões e calendário litúrgico. As Missas aconteciam com 

raridade: três ou quatro vezes ao ano. 

Mais ou menos em 1970 foi construída a escola atual e o Pe. Eleutério Dmetriv, OSBM fez a bênção das novas 

instalações e celebrou a primeira Divina Liturgia. 

No ano de 1981, a primeira turma de crianças da Catequese fez a Primeira Comunhão: eram sete crianças na 

ocasião e foram preparadas pela professora Sra. Maria Groshko. Na comunidade, começaram a acontecer eventos festivos: 

Primeiras Comunhões, Batizados, e com o passar do tempo o povo sentiu a necessidade de celebrações litúrgicas com 

mais frequência.  

A partir do ano 2002 até 2005, as Missas eram marcadas mensalmente, ainda na escola. Porém, a escola já não 

oferecia espaço suficiente para abrigar todos os fiéis e, por isso, o Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM deu a sugestão de mudar o 

local das celebrações para o barracão da Associação dos Agricultores, já que o mesmo não estava sendo usado pela 

comunidade, pois a instituição não vingou. O barracão foi cedido para a comunidade Ucraniano Católica de Linha 

Concórdia para que fosse transformado numa capela. A comunidade tinha esse direito, porque o terreno dessa associação 

foi por ela comprado e pertencia ao Sr. Salvador Lachovicz. Com a aquisição do barracão, foi escolhida uma pequena 

comissão, encabeçada pelo Sr. José Antonio, tendo como auxiliares o Sr. Teodósio Lachovicz e o Sr. Orlando Beló.  

A comissão, juntamente com a comunidade de Linha Concórdia, fizeram melhorias necessárias no barracão: 

instalaram o piso e o forro, fizeram o acabamento das paredes, arranjaram os bancos e cavaram um poço de água. Assim, o 

barracão ficou mais apropriado para uma capela. Essas melhorias foram possíveis graças ao auxílio gratuito de mão de 

obra e doações de materiais. 

A primeira Missa foi celebrada na nova capela pelo Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM, no dia 10 de maio de 2006, por 

ocasião da Missa de corpo presente do falecido Miguel Baliski. Depois desse evento, todas as atividades religiosas foram 

transferidas para a capela, com Missas mensais.  

No dia 6 de novembro de 2011, foi realizada a primeira festa paroquial. Na ocasião, a Missa foi celebrada pelo Pe. 

Genésio Viomar, OSBM e foi cantada pelo coral da comunidade de Pedra Branca. 

 

 No dia 29 de abril de 2012, a comunidade organizou a segunda festa paroquial. Nesta ocasião, realizou-se a 

Primeira Comunhão de sete crianças, que foram catequizadas pela Sra. Edina Ternoski e Mariete Antonio. A Missa foi 

celebrada pelo Pe. Roberto Lucavei, OSBM, que começou a atender a comunidade a partir de abril deste ano. As crianças 

que fizeram a Primeira Comunhão são: Mateus Lucas Antonio, Vanessa Poczenok, Cristina Ternoski, Daniel Ternoski, 

Franciele Baliski, Irajane Stadnik e Elaine Stadnik. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 
Linha Concórdia é uma localidade situada a 22 km da Igreja Matriz São Josafat, Prudentópolis e a sete km da 

Linha Esperança. Aproximadamente 45 famílias fazem parte da comunidade. 

Durante a Visita Canônica e em seu respectivo documento final, ficou determinada a escolha do Padroeiro da 

capela e da futura igreja: São Tarcísio. Os motivos são os seguintes: as lideranças e o povo em geral querem que seja São 

Tarcísio, tendo em vista a motivação histórica da atuação do Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM e por gostarem do santo jovem 

defensor da Eucaristia. 

A situação socioeconômica da comunidade é de classe médio-baixa. Os moradores cultivam a terra plantando 

fumo, milho, feijão... Alguns moradores têm seu automóvel, mas a maioria ainda depende de transporte coletivo para ir à 

cidade.  

As crianças estudam na escola de Linha Esperança; são transportadas pelo ônibus escolar. 

 
3. VIDA ECLESIAL 
3.1 Vida espiritual 
É meritória a boa conduta dos moradores da comunidade. As famílias são casadas na igreja, de acordo com os 

preceitos de Deus e da Igreja. Não existem casos de indisciplina eclesiástica nesta comunidade. Os filhos são educados e as 
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crianças são muito participativas nas atividades da Igreja. Toda a 

comunidade se reúne para as atividades religiosas com grande motivação: 

sente-se que estão motivadas pela formação da nova capela.  
Normalmente, a Divina Liturgia é celebrada uma ou duas vezes ao 

mês; às vezes, aos sábados à tarde ou domingos antes do almoço. A Missa 

sempre é cantada pela comunidade no modo popular conhecido como 

“samolivka”. Também se rezam as novenas, dependendo da ocasião, 

especialmente no mês de maio. As Missas são em ucraniano, sendo que o 

Evangelho é lido em ucraniano e o sermão é proferido em ucraniano e 

português. As confissões são feitas geralmente antes da Missa. Não há 

outros eventos pastorais maiores, pois quando se realiza algo especial em 

Linha Esperança ou Eduardo Chaves, a maioria da comunidade se esforça para ir até essas localidades.  

 

3.2 Vocações  
A comunidade tem um sacerdote ordenado, natural da localidade: Pe. Metódio Techy, OSBM. Mas ele também é 

considerado proveniente de Linha Setembro. Essa “santa concorrência” se deve ao fato das duas linhas serem muito 

próximas. 

 

3.3 Administração 
A administração geral fica por conta da pequena comissão eleita em 2006: Sr. José Antonio, Sr. Teodósio 

Lachovicz e o Sr. Orlando Beló. A comunidade está muito satisfeita com essa comissão, todos a apoiam de forma 

incondicional e ajudam em tudo aquilo que podem. Existe grande disponibilidade em trabalhar nas atividades da 

comunidade. Quando se fazem festas, as pessoas colaboram, doam aquilo que podem e vêm trabalhar. 

A comissão já fez muitas coisas para melhorar o aspecto físico da capela. Recentemente, a capela recebeu o ponto 

de luz (energia elétrica). Foi adquirido um armário para armazenar os objetos religiosos. Agora projeta melhorias na parte 

do altar, incluindo utensílios litúrgicos. Já foi aprovada a aquisição de paramentos, cálice. Também está sendo projetada a 

melhoria do salão de festas: aumento em 200 metros quadrados e depois a construção da cozinha e dos banheiros.  

 

3.4 Catequese 
A Sra. Ana Techy (dos Serbai), mãe do Pe. Metódio, ensinou o Catecismo por cinco ou seis anos e preparou três 

turmas. 

As catequistas da comunidade são: Edina Ternoski e Mariete Antonio, filha do Presidente-Executivo. Edina é não 

é descendente de ucranianos, casou com um descendente; já dava Catequese no Rito Latino. O Sr. Miguel Zubek da Linha 

Esperança auxilia as catequistas locais, principalmente quando há celebração litúrgica e preparação para a realização da 

cerimônia da Primeira Comunhão.  

Sete crianças fizeram a Primeira Comunhão no dia 29 de abril de 2012. No momento, mais sete crianças estão se 

preparando. Ministra-se Catequese adicional para as crianças que já fizeram a Primeira Comunhão. Além de aprender o 

Catecismo, elas também aprendem a cantar e responder a Divina Liturgia. 

 

3.5 Apostolado da Oração 
A Presidente é a Sra. Júlia Brukalo e sua Vice é a Sra. Madalena Beló (dos Mazur). Atualmente, 25 senhoras 

pertencem ao Apostolado da Oração.  

Os encontros são feitos uma vez por mês na capela da comunidade. Antes, eram feitos na escola ou em 

residências particulares. As atividades são as tradicionais do movimento: oração pelos sacerdotes, pelas famílias e nas 

intenções do Santo Padre. O grupo do Apostolado da Oração participa da Campanha da Fraternidade e de algumas obras 

de caridade.  

 

4. VISITA CANÔNICA 
 Segundo o Pe. Roberto Lucavei, OSBM, “a comunidade aguardava ansiosamente a Visita Canônica de seu 

Eparca, Excelentíssimo Bispo Dom Volodemer Koubetch, OSBM. Estão muito orgulhosos pela Visita Canônica, pois 

assim sentem o reconhecimento eclesiástico pelos muitos anos de atividade religiosa”. Foi a primeira vez que um Bispo 

visitou a comunidade. 

Dom Volodemer se hospedou na casa das Irmãs Servas de Linha Esperança no dia 6 de julho à tarde e colheu 

delas algumas informações sobre a comunidade. 

Sábado, dia 7, às 14 horas, o Pe. Roberto levou o Bispo até a localidade para ver de perto as construções da 

comunidade: a capela, o pavilhão de festas e a churrasqueira. Dom Volodemer visitou também a escola, onde começou a 

história da comunidade. Mesmo que já bastante desgastada pelo tempo, ela continua funcionando com 16 alunos, tendo 
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uma única professora, a Sra. Margarete Pochenek (dos Lubachevski, 

irmã da catequista Nádia), que é também merendeira e faxineira. Ao 

lado da escola mora a catequista Edina, casada com o Sr. Cristóforo 

Ternoski. Às vezes, a escola é utilizada como sala de catequese. Nos 

fundos da escola mora a família do Sr. Dirceu Baliski.  

Às 16 horas, foi dado início às celebrações, primeiramente 

com a recepção muito carinhosa do Bispo Eparca Dom Volodemer 

Koubetch, OSBM, preparada pelo Sr. Miguel Zubek, morador e 

agente pastoral da Linha Esperança. Ele auxilia a comunidade nas 

atividades pastorais. Apesar do tempo chuvoso e frio, os fiéis se 

reuniram massivamente para conhecer seu pastor. Reunidos em frente 

à capela, as crianças cantaram a canção “Me vitaiem vas” e a menina Cristina Ternoski, filha da catequista Edina, falou 

umas palavrinhas em ucraniano e entregou ao esperado visitante um buquê de flores. Discursando em ucraniano, a jovem 

Mariele Lachovicz, filha de Teodósio Lachovicz e Zélia (dos Andruchen), saudou o Bispo. Também em ucraniano, o Sr. 

Miguel Zubek muito entusiasticamente cumprimentou o Bispo, enquanto o casal José Antonio, que é o Presidente-

Executivo da pequena comissão, e sua esposa Nadia (dos Ochoski) saudaram com pão e sal. Finalizando a recepção, em 

ucraniano e português, falou em nome de toda a comunidade o Pe. Roberto Lucavei, OSBM. 

Cantando o canto “Pid tviy pokrov”, os celebrantes e fiéis entraram no interior da simples capela e foram lidas as 

intenções da Divina Liturgia, concelebrada pelo sacerdote presente. Sob a direção do Sr. Miguel, toda a comunidade 

cantou a Missa, mas as crianças ensaiaram especialmente para a ocasião. 

Às 18h30min, as principais lideranças se dirigiram para a residência do Sr. João Beló. Sua esposa Madalena (dos 

Mazur) preparava um jantar muito gostoso, enquanto o Bispo conversava com os dirigentes da comunidade para 

compreender melhor sua história, conquistas, problemas e necessidades. 

São Tarcísio, interceda junto de Deus para que os fiéis de Linha Concórdia consigam tudo o que é necessário para 

formar uma comunidade exemplar! 

Portal Eparquial 

Visita pastoral na comunidade 

de Linha Ivaí - 2ª sessão 
 

Nos dias 07 e 08 de julho de 2012, o Bispo Eparca Dom 

Volodemer Koubetch, OSBM fez uma visita pastoral aos fiéis de rito 

ucraniano que colaboraram na construção, participam das celebrações 

e realizam suas próprias na igreja latina Santo Antônio da Linha Ivaí. 

Antes de descrever a visita propriamente dita, este artigo apresenta um 

breve histórico da comunidade, seguido das informações gerais atuais 

e de sua vida eclesial. 

 

1. HISTÓRIA  
Os moradores mais antigos relatam que a comunidade começou suas atividades religiosas nos anos de 1940. 

Primeiramente, se faziam encontros nas casas das famílias para rezar as novenas e terços. Os encontros do Apostolado da 

Oração começaram há uns 40 anos e também eram feitos nas casas das famílias. Os fiéis se dirigiam para a igreja Nossa 

Senhora do Patrocínio de Linha Esperança, quando havia Missa e outras atividades solenes. 

Há 25 anos foi construída a igreja Santo Antônio, do Rito Latino. Os fiéis ucranianos contribuíram ativa e 

financeiramente para a construção da igreja e também participavam da Missa Latina. Com o tempo, eles começaram a se 

sentir uma comunidade própria com a consciência de pertença à Igreja Bizantino Ucraniana, pois nunca se deixaram 

assimilar nem perderam a sua identidade ucraniana. A comunidade de Linha Esperança era o seu ponto de referência. 

No ano de 1997, o Pe. Sérgio Saplak, OSBM celebrou a primeira Missa do Rito Ucraniano na Igreja Santo 

Antônio, que hoje é o centro espiritual da comunidade. Depois do Pe. Sérgio, outros padres continuaram a rezar Missas na 

igreja da comunidade uma vez por mês. Os padres que ali serviram foram: Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM; Pe. Josafat 

Vozivoda, OSBM; Pe. Antônio Lachovicz, OSBM; Pe. Genésio Viomar, OSBM; Pe. Roberto Lucavei, OSBM. 

Por ser uma comunidade que recentemente se tornou semiautônoma, não existem muitos eventos registrados na 

comunidade como: Primeiras Comunhões, Casamentos, etc. Tudo era direcionado à Linha Esperança ou à Igreja Matriz 

São Josafat em Prudentópolis. Atualmente, estão em atividade as primeiras turmas de Catequese para a Primeira 

Comunhão. 

A comissão da comunidade é, de fato, a mesma da Igreja do Rito Latino, sendo que a comunidade ucraniana tem 

dois representantes. A comunidade é vivaz e colabora muito bem com a Igreja do Rito Latino. Existe respeito mútuo e 

muita participação de ambas as partes, tanto ucraniana nas Missas latinas, quanto latina na Missa ucraniana. Quando a 



~ 12 ~ 
 

comunidade latina faz a festa do padroeiro, os nossos fiéis ajudam, como se 

fosse a festa ucraniana. O Sr. Estefano Maleski doou madeira para a 

construção de bancos e mesas para o pavilhão da igreja. Mais doações são 

esperadas. Um bom exemplo de convivência e participação mútua. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 
A localidade está situada a 14 km da Igreja Matriz São Josafat, 

Prudentópolis, e a quatro km da Linha Esperança. 

O Padroeiro é Santo Antônio – Igreja do Rito Católico Latino. 

Aproximadamente 70 famílias ucranianas participam dos eventos 

comunitários. 

A situação socioeconômica da comunidade de Linha Ivaí é de classe médio-baixa. Os moradores cultivam a terra 

plantando: fumo, milho, feijão... Alguns moradores têm seu automóvel, mas a maioria ainda depende de transporte 

coletivo para ir à cidade.  

As crianças estudam na escola de Linha Esperança; são transportadas pelo ônibus escolar. 

 

3. VIDA ECLESIAL 
3.1 Vida espiritual 
O Pe. Roberto Lucavei, OSBM começou a atender a comunidade em abril de 2012. 

 

Com boa formação cristã, a conduta dos moradores da comunidade é exemplar. As famílias são casadas 

sacramentalmente em cerimônias religiosas, de acordo com os preceitos da Igreja. Segundo o Pe. Roberto, “não existem 

casos de indisciplina eclesiástica nesta comunidade. Os filhos são educados e as crianças são muito participativas nas 

atividades da Igreja. Toda a comunidade se reúne para as atividades religiosas com notável motivação: sente-se que estão 

motivadas por ter o seu lugar para rezar”. 

 

Normalmente, a Santa Missa é celebrada uma ou duas vezes ao mês; às vezes, aos sábados à tarde ou domingos 

antes do almoço. A Missa é cantada em ucraniano segundo a simples “samolivka”; o Evangelho é lido em ucraniano e o 

sermão é falado em ucraniano e português. Também se rezam as novenas dependendo da ocasião, especialmente no mês 

de maio. O Apostolado da Oração faz os seus encontros mensais. As confissões são feitas geralmente antes da Missa. Não 

são realizados maiores eventos, pois quando acontece algo especial, a maioria da comunidade se esforça para ir à Linha 

Esperança. 

 

3.2 Vocações 
O Pe. Jair Furman é um sacerdote natural da comunidade latina. A Irmã Cornélia Maleski, SMI trabalha 

atualmente em Chaco, Argentina; ela estará comemorando 50 anos de vida consagrada no dia 26 de agosto de 2012 na sua 

comunidade de origem. O jovem Jeferson Harmaciuk faz a candidatura no noviciado dos Padres Basilianos de Ivaí. 

 

3.3 Administração 
O Conselho Administrativo Paroquial é da Igreja do Rito Latino Católico, tendo como representantes ucranianos, 

desde 1997, o Sr. Ambrósio Ternoski e o Sr. Estefano Maleski. Estefano é irmão da Irmã Cornélia.  

 

A comunidade está muito satisfeita com a comissão. Todos a apoiam de forma incondicional e auxiliam em tudo 

aquilo que podem, com muita generosidade. Quando se fazem festas, as pessoas colaboram, doam aquilo que podem e 

vêm trabalhar. 

 

A comunidade ucraniana não tem grande patrimônio material, suas atividades são financiadas geralmente pelas 

contribuições da coleta. A comunidade planeja fazer a sua festa para poder fazer alguma coisa com o objetivo de destacar o 

Rito Bizantino Ucraniano Católico na igreja da comunidade.  

 

3.4 Catequese 
Os catequistas são: Sr. Miguel Zubek, que vem de Linha Esperança, a Sra. Márcia Rudniski Ternoski e a jovem 

Claudinéia Kwasney.  

 

Todos os sábados, a Catequese é ministrada especialmente para as 12 crianças ucranianas da Primeira 

Comunhão. Existe a Catequese adicional para as 25 crianças que já fizeram a Primeira Comunhão. Além de aprender o 

Catecismo, as crianças aprendem a cantar e responder a Divina Liturgia. 
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3.5 Apostolado da Oração 
O Sr. Miguel Zubek é o coordenador do movimento. Ele é uma 

espécie de ministro da Igreja, pois comanda com todas as atividades 

litúrgicas, espirituais e pastorais. Organiza as celebrações na Linha 

Esperança, Linha Concórdia e Linha Ivaí. Faz os arranjos ornamentais e 

coisas práticas para a preparação da Divina Liturgia e outras solenidades.  

Atualmente, existem 70 membros que pertencem ao Apostolado da 

Oração. Os encontros são feitos uma vez por mês na igreja da comunidade. 

Antigamente, eram feitos em residências particulares. As atividades são as 

tradicionais do próprio movimento: reuniões, novenas, oração pelos 

sacerdotes, pelas famílias e nas intenções do Santo Padre, obras de caridade.  

 

4. VISITA PASTORAL 
Dom Volodemer se hospedou na casa das Irmãs Servas de Linha Esperança no dia 6 de julho à tarde e colheu 

delas algumas informações sobre a comunidade. 

Sábado, dia 7 de manhã, o Pe. Roberto Lucavei, OSBM levou o Bispo até a localidade para fotografar as 

redondezas, a vizinhança, a igreja e o salão de festas, verificando também sua manutenção. 

No dia 8, domingo, às 09h30min, as duas comunidades, a do Rito Latino e a do Rito Ucraniano, se reuniram em 

frente à igreja para fazer uma recepção ao Bispo, que foi gentilmente preparada pelo catequista Sr. Miguel Zubek. As 

crianças cumprimentaram o Bispo e cantaram o canto “Construir a Igreja”. A menina Amanda, filha de Antônio Jadvijak e 

Teodora Krokish, leu um discursinho em ucraniano e lhe entregou um buquê de flores. Seguiu o canto “Me ie rodena”. O 

casal Ambrósio Ternoski e Zenóbia (dos Kruk) saudou o pastor visitante com pão e sal e as belas palavras do Sr. Miguel. 

Em nome das duas comunidades, o Pe. Roberto recepcionou o Eparca, pedindo bênçãos. 

Entrando na igreja, foi entoado o canto a Nossa Senhora “Pid tviy Pokrov”. Lidas as intenções, iniciou-se a 

Divina Liturgia, cantada pelo povo e puxada principalmente pelas belas vozes das crianças, acompanhadas pelo dedicado 

catequista Miguel. Em sua homilia, Dom Volodemer reconheceu a união e colaboração mútua das duas comunidades, que 

se esforçaram para superar as dificuldades por usar o mesmo espaço sagrado, tudo em vista dos valores do Evangelho e o 

bem da Igreja. Ele elogiou as comunidades por estarem cuidando bem da igreja e ainda destacou a preservação da 

identidade religiosa e cultural ucraniana, apesar da mistura de raças que é forte na região. 

Após a Missa, houve um descontraído almoço de confraternização no salão da igreja, quando o Bispo visitante 

conversou longamente com os principais líderes das duas comunidades. 

Foi a primeira vez que a comunidade recebeu a visita de um Bispo. Foi uma visita pastoral e não canônica, 

porque a igreja pertence à Paróquia São João Batista de Prudentópolis e, portanto, a administração e a manutenção da 

mesma estão nas mãos dos dirigentes latinos. 

Portal Eparquial 

Visita Canônica na Comunidade de Rio D’Areia 
 

Entre os dias 12 e 15 de julho de 2012 foi a vez da colônia Rio D’Areia da Paróquia São Josafat de 

Prudentópolis receber o Bispo Eparca em visita oficial, cuja matéria a seguir consta de quatro partes: 1. 

História; 2. Informações gerais; 3. Vida eclesial; 4. Visita canônica. 

 

1. HISTÓRIA 
A primeira Igreja foi construída pelo ano de 1932. 

No ano de 1967, o Pe. Valdomiro Burko, OSBM, com o empenho de toda a comunidade, dirigiu a 

construção da nova Igreja de madeira, medindo 12x15, tendo como padroeira a Exaltação da Santa Cruz. O 

mestre da obra foi Silvestre Skrepka. Perto da Igreja também foi construído um salão medindo 14x6. Na 

época, moravam na colônia 60 famílias.  

 

A construção da igreja atual de alvenaria foi iniciada 

em 1993 pelo Pe. Basílio Zinco, OSBM. O Pe. Mateus Krefer, 

OSBM deu continuidade à construção.  

Atenderam a comunidade os seguintes padres, todos 

basilianos: Marciano Schkirpan, José Romão Martenetz, 

Basílio Zinco, Valdomiro Burko, Demétrio Zappe, Mateus 

Krefer, Valmor Szeremeta.  

No ano de 2011, o salão foi rebaixado e iniciou-se a 

construção dos banheiros, cozinha e churrasqueira.  
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O atual Presidente-Executivo Sr. Lúcio Klos teve o 

cuidado de preservar um dos primeiros livros da comunidade 

de inestimável valor histórico. 

Segundo o Sr. André Bereza Neto, morador do antigo 

convento das Irmãs Catequistas de Santa, o Sr. Porfírio Malko, 

de 81 anos, e que está de cama por problemas de saúde, é um 

“arquivo vivo” e que poderia passar muitas informações sobre 

a história da comunidade. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 
A colônia está situada a 17 quilômetros de 

Prudentópolis, indo para Guarapuava. 

Hoje, a comunidade conta com 141 famílias. O número de famílias diminuiu, em mais ou menos 35, 

quando se começou a celebrar Missas nas localidades de Relógio, Despraiado e Rio Bonito.  

Quanto à situação socioeconômica, as famílias se sustentam trabalhando nas olarias, outras nos 

postos de combustíveis, restaurantes, lanchonetes, pedágio, e algumas famílias são autônomas. 

 

3. VIDA ECLESIAL  
Vida espiritual  
A partir de agosto de 2010, o Pe. Valdomiro Pastuch começou a atender pastoralmente a 

comunidade. As Missas são celebradas duas vezes por mês, no primeiro e terceiro domingo. Na comunidade, 

celebram-se Vias-Sacras durante a Quaresma, novenas a Nossa Senhora em maio, o terço no mês de outubro. 

Iniciou-se este ano a realização das nove novenas ao Sagrado Coração de Jesus. O Sr. Salvador Sorotiuk e o 

Sr. Tarcísio Ladeka são os que “puxam” a Divina Liturgia e os cantos. 

 

Administração 
O Conselho Administrativo Paroquial foi escolhido em março do ano de 2010, com os seguintes 

componentes: Presidente-Executivo: Lúcio Klos; Vice-presidente: Luiz Klos; Tesoureiro: Jaime Chults; 

Secretário: Januário Antunes de Lima.   

 

Catequese 
A Catequese tem como coordenadora a Sra. Clarice Klos; ela participou de vários encontros 

catequéticos em Prudentópolis. Existe a equipe de apoio à Catequese comandada pela Sra. Lídia Tvardei (dos 

Dukievicz), auxiliada pelo seu marido Jurandir e pelo casal Pedro Zachetko e Maria Lúcia Costa. As turmas 

são as seguintes: 1º ano: 6 crianças – catequistas: Beatriz Beló e Rafaele Gabriel de Souza; 2º ano: 3 crianças 

– catequista: Larissa Klos; 3º ano: 9 crianças – catequista: Laíza Klos. 

 

Pastoral da juventude 
Aproximadamente 15 jovens participam das reuniões, sob a coordenação da Ir. Rosana Gaudeda, 

SMI. A representante dos jovens é Adriana Malko. As reuniões acontecem no segundo domingo do mês. 

Existia a Congregação Mariana, que se dissipou alguns anos antes da saída das Irmãs Catequistas de Santa 

Ana. 

 

Apostolado da Oração 
O coordenador do grupo dos senhores é Luiz Klos. A coordenadora do grupo das senhoras é 

Madalena Beló. Pertencem a esse movimento 53 pessoas. 

 

Movimento Eucarístico Jovem 
São 26 adolescentes que participam das reuniões. Os encontros normalmente acontecem no primeiro 

domingo do mês. A responsável é a Sra. Clarice Klos. As Irmãs Servas de Maria Imaculada Rosana Gaudeda 

e Eliza Leuch auxiliam no acompanhamento do movimento juvenil.  

 

4. VISITA CANÔNICA 
1º dia – 12 de julho, quinta-feira 
Dom Volodemer hospedou-se na casa das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus em 

Prudentópolis. Às 14h15min, o Pe. Valdomiro Pastuch, OSBM o levou para verificar a manutenção da igreja 

e o andamento da ampliação do pavilhão de festas em Rio D’Areia. Foram tiradas fotografias.  
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Às 19 horas, a comunidade se reuniu em frente à 

igreja para a recepção de Dom Volodemer. A Sra. Elaine 

Klos (dos Pin) e seu esposo Sr. Lúcio Klos, Presidente-

Executivo, que discursou em português, com pão e sal 

saudaram o Bispo como uma autoridade da Igreja e, mais 

ainda, como um pastor que vem conhecer seu rebanho. Os 

presentes à cerimônia entraram na igreja e as crianças e 

adolescentes do Movimento Eucarístico Jovem, dirigidas 

pela Ir. Fernanda Lima Pereira, SMI, vestidas com uma 

túnica azul e manta branca e posicionadas em frente do 

altar, cantaram a canção “Radiemo”. As crianças foram 

preparadas pela Ir. Rosana Gaudeda, SMI e pela Catequista Clarice Klos. Em seguida, a jovem Laiza Klos, 

filha do casal citado, homenageou o Bispo em nome dos jovens. Depois as crianças cantarem a canção 

“Radisni ti dite”, a menina Daniele, filha de Marcos Roberto de Andrade e Viviane (dos Charniuski), deu um 

abraço e entregou ao visitante um buquê de flores. Entoaram ainda a canção “Nove jethiá” e o Pe. Valdomiro 

Pastuch, OSBM saudou o Bispo como amigo seu e da comunidade e como Eparca. Lidas as intenções, 

iniciou-se a Divina Liturgia. Em sua homilia, Dom Volodemer comentou o Evangelho do dia, que fala da 

pureza do coração, falou sobre a necessidade de conversão contínua na vida cristã e explicou o que é Visita 

Canônica.  

 

Após a celebração, na casa paroquial, aconteceu a reunião com o Conselho Administrativo 

Paroquial. 

 

2º dia – 13 de julho, sexta-feira 
Às 19 horas, o Eparca celebrou a Divina Liturgia aos fiéis presentes e teve uma palestra 

especialmente dirigida aos membros do Apostolado da Oração, recordando o significado do movimento 

dentro da Igreja, seu projeto apostólico e seus fundamentos espirituais. O Bispo ainda se informou sobre a 

realidade social, cultural e pastoral da comunidade. Da sua parte, os dirigentes do movimento puderam expor 

suas dificuldades e dúvidas para as quais ele passou as devidas soluções e orientações. 

 

3º dia – 14 de julho, sábado 
Às 13h30min, as crianças da Catequese e os adolescentes do Movimento Eucarístico Jovem tiveram 

um descontraído encontro com o Bispo Eparca que dialogou com os presentes, falou-lhes sobre a 

necessidade da liderança na sociedade e na comunidade eclesial. O Bispo conversou ainda com as 

Catequistas e a Equipe de apoio à Catequese. 

Depois, Dom Volodemer conversou com um pequeno grupo de jovens, falou-lhes sobre os diversos 

valores da vida humana e incentivou-os para a interação com os trabalhos e grupos existentes na 

comunidade.  

 

4ª dia – 15 de julho, domingo 
Às 09h30min, o Bispo Eparca iniciou a Divina Liturgia pontifical, encerrando sua visita oficial à 

comunidade de Rio D’Areia. Comentando o texto do Evangelho que fala sobre a cura dos cegos, o pregador 

enfatizou a necessidade permanente de acorrer a Jesus para que ele cure a nossa cegueira espiritual e nos 

torne mais aptos para o discernimento pessoal e comunitário e para uma acertada atuação visando ao bem de 

toda a comunidade. Dom Volodemer apresentou os pontos que merecem reconhecimento e outros que 

precisam ser melhorados, dando para isso várias orientações. 

          Após os “Mnohaia lita”, o Pe. Valdomiro agradeceu ao Bispo 

pela visita e pelos ensinamentos. O Sr. Luiz Klos e a jovem 

Larissa Klos fizeram uma homenagem ao Bispo e ao Padre por 

ocasião de seus onomásticos, pois hoje a Igreja Católica 

Ucraniana lembra o santo que oficialmente batizou a jovem 

Ucrânia: São Volodemer. 

 

Às 13h30min, na casa do Presidente-Executivo Sr. 

Lúcio Klos, foi servido um almoço de confraternização com a 

participação de alguns líderes da comunidade. 

Portal Eparquial 
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Despraiado recebe o Bispo Eparca com alegria 
 

A comunidade latino-ucraniana recebeu Dom 

Volodemer no dia 14 de julho. Foi a primeira vez que um 

Bispo visitou a pequena comunidade. Antes de narrar o 

rápido encontro, apresenta-se um breve histórico e 

informações sobre a comunidade. 

1. HISTÓRIA 
Na localidade de Despraiado havia uma escola 

municipal, que, desativada, foi transformada em capela, 

tendo como padroeiro São Francisco de Assis, do Rito 

Latino.  

A colônia conta com 59 famílias. Somente cinco famílias são do Rito Latino; as demais são casais 

mistos e de ucranianos de ambos os lados.  

No ano de 2000, o Pe. Demétrio Zappe, OSBM celebrou pela primeira vez a Santa Missa na escola. 

A partir daquele ano o padre celebra a Missa todo mês.  

O Pe. Valmor Szeremeta, OSBM atendeu a comunidade até 2010. A partir de agosto de 2010 iniciou 

o atendimento pastoral o Pe. Valdomiro Pastuch, OSBM.  

 

2. INFORMAÇOES GERAIS  
A colônia está localizada à margem da BR 277, em direção a Guarapuava, distante a 15 km de 

Prudentópolis. 

A situação socioeconômica das famílias é razoável. A maioria é empregada em olarias. Seis famílias 

da nossa comunidade são proprietárias de olarias. Muitas pessoas recebem aposentadorias.  

 

3. VIDA ECLESIAL 
Todo ano o padre visita as famílias com água benta, também as de Rito Latino. O atendimento aos 

doentes sempre é feito na primeira sexta-feira do mês. Na Quaresma, os nossos fiéis celebram a Via-Sacra. 

Na Sexta-feira da Paixão, a comunidade ucraniana celebra a exposição do Santo Sudário e faz adorações. Na 

Páscoa, o padre faz a bênção de alimentos. 

 

As celebrações acontecem no sábado uma vez por mês em datas não fixas, porque na mesma escola 

também o padre do Rito Latino celebra a Missa e ele não tem data fixa para suas celebrações.  

Não existe nenhuma comissão por parte do nosso rito. A comissão do Rito Latino é dirigida pelo Sr. 

Pedro Vitor Lukachevicz. Pensa-se em construir uma capela latina. 

Existe um grupo do Apostolado da Oração de 14 membros. Todos participam das reuniões, que 

acontece sempre no primeiro domingo do mês. A coordenadora é a Sra. Josefa Horodenskei (dos 

Ternopilski) e a tesoureira a Sra. Inês Horodenskei (dos Martenovicz). 

  

A Catequese é distribuída da seguinte maneira: 1º ano: 3 crianças – catequista Ana Daniele Probst; 2º 

ano: 3 crianças – catequista Marlene Semchechen; 3º: ano 4 crianças – catequista Márcia Rodrigues Santana 

Chomen; 4º ano: 4 crianças da perseverança – catequista Josefa Horodenskei. As crianças fizeram a Primeira 

Comunhão no dia 20 de maio de 2012.  

 

Josefa, a Dona Iúja, como é conhecida, foi professora por cerca de 20 anos, quando funcionava a 

escola e, ao mesmo tempo, era também catequista. Ela 

trabalha ainda como coordenadora da Pastoral da Criança 

da comunidade latina. 

Os jovens fazem parte do grupo em Bracatinga.  

O Pe. Valdomiro diz que “seria muito bom se nós 

tivéssemos o nosso cantinho para as celebrações”. 

 

4. VISITA PASTORAL 
Dia 12 de julho à tarde, o Pe. Valdomiro Pastuch, 

OSBM levou o Eparca Dom Volodemer Koubetch, 

OSBM para conhecer a localidade e a capela São 

Francisco de Assis. Na oportunidade, como sempre o faz, 
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o Bispo fez registros fotográficos para o arquivo eparquial.  

 

Dia 14 de julho, sábado à tarde, o Bispo fez uma 

visita à pequena comunidade e celebrou a Divina Liturgia. 

Vindo de Rio D’Areia, o Bispo chegou antes das 16 horas e 

conversou um pouco com as lideranças latinas e ucranianas. 

O Pe. Valdomiro estava atendendo confissões.  

Paramentado, antes de iniciar a celebração, o Bispo 

foi muito carinhosamente saudado pela comunidade, que 

começou cantando “Vitay mij name”. A menina Ketlyn 

Nataly Probst, irmã da Catequista Ana Daniele, declamou 

um versinho e entregou um belo buquê de flores. A jovem do grupo de Bracatinga Marilene Rodrigues 

Santana, irmã da Catequista Márcia, saudou o Bispo com palavras juvenis. A principal líder da comunidade, 

de longa data, a Sra. Josefa fez uma acolhida muito amistosa e fraterna. O Pe. Valdomiro recebeu o Bispo 

como amigo dos tempos do seminário e como pastor. 

A Divina Liturgia foi recitada em português e as partes principais foram cantadas em ucraniano. O 

Pe. Pastuch concelebrou. Em sua homilia, o Bispo explicou aos fiéis os principais elementos que compõem 

uma verdadeira comunidade: Jesus Cristo, a Eucaristia, a Palavra de Deus, os Sacramentos; mas são 

necessárias as mediações, como os sacerdotes, as catequistas, e também é necessário ter um espaço físico 

adequado, ou seja, uma igreja ou capela, e tudo aquilo que é necessário paras as celebrações de acordo com 

cada rito. 

Após a celebração litúrgica, as crianças homenagearam o Bispo com uma canção lhe fizeram várias 

perguntas. 

A leiga consagrada do Rito Latino Adélia Maria Tomé do Instituto Secular Seara, professora 

aposentada e que foi ministra por 25 anos, pesquisou um pouco a história da comunidade do Despraiado e 

preparou uma apresentação em PowerPoint, ilustrando-a com fotos interessantes. 

Um gostoso jantar foi preparado ao Bispo e ao Padre na casa do casal Izidoro Michalchechen e Irene 

Rodrigues Santana. 

Portal Eparquial 

Festival de Música Ucraniana em Prudentópolis 
 

A cidade de Prudentópolis mais uma vez foi palco de um evento cultural ucraniano importante. 

Sábado à noite, dia 21, no Clube Ucraniano XII de Novembro, aconteceu o II Festival Nacional de Música 

Ucraniana. É bom lembrar que o primeiro festival foi realizado no ano passado em União da Vitória por uma 

louvável iniciativa do Clube e Folclore Ucraniano local com o objetivo de incentivar cantores e 

instrumentistas a difundir a cultura ucraniana por meio da música.Com início às 20h20min, o espetáculo 

durou três horas.  

Iniciando a programação, o apresentador José Osnei Sabatovych apresentou algumas características 

da música ucraniana, enfatizando que acima de tudo está o “instrumento maior que é a própria voz”. Foi 

lembrado especialmente o centenário da maior poetisa paranaense Helena Kolody com a declamação de seu 

poema Agora. Em seguida, houve uma série de pronunciamentos iniciada pelo Presidente do Grupo 

Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka de Prudentópolis Anderson Alexandre Lemos; como anfitrião, ele 

deu as boas-vindas a todos os presentes ao evento. Depois falou o Presidente da Representação Central 

Ucraniano Brasileira (RCUB) Sr. Vitório Sorotiuk, homenageando principalmente a muito querida Cônsul da 

Ucrânia em Curitiba Larissa Myronenko. Convidado a tomar a palavra, Bispo Eparca Dom Volodemer 

Koubetch, OSBM destacou o significado do festival que, ao 

lado dos festivais de dança folclórica, agora resgata a música 

ucraniana como uma prática a se perpetuar no âmbito da nossa 

etnia. A Cônsul agradeceu pela homenagem e lembrou que 

neste ano se comemoram os 170 anos de nascimento do grande 

compositor Mykola Lycenko. 

Prosseguindo, a plateia acompanhou o desfile dos 

pavilhões nacionais, realizado pelos integrantes do Grupo 

Vesselka, e a execução dos hinos do Brasil e da Ucrânia pela 

orquestra Barvinok de Curitiba, dirigida pelo jovem Felipe 

Oresten, que é Presidente da Associação da Juventude 

Ucraniano Brasileira (AJUB). 
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Sob o doce e suave som da sopilka-flauta, 

pequenino instrumento de sopro, muito conhecido 

na Ucrânia desde os tempos dos príncipes, a 

dançarina do Grupo Vesselka Daline Machula e o 

Trio Rossenka cantando Mova koleskova 

(linguagem do berço) abriram o evento musical. “O 

amor à língua é uma das mais sublimes formas do 

amor para com a terra que nos foi berço”, proclamou 

o locutor. 

Os números musicais foram os seguintes: 

1) Dueto Nová Zorynka – Nova Estrelinha, com 

Mateus e Fátima Antonio. Eles são da Linha 

Esperança, Prudentópolis, e foram os “caçulinhas do festival”. Mateus, 8 anos, toca sanfona. Com sua 

irmãzinha de 6 anos, ele cantou Oi vidse horá e U moiému sadú. 

2) Grupo Musical Tarabane, Prudentópolis, com Maycon, tocando violino, Marcelo e Antônio Gerei.  

3) Juliano Cesar Rumoviski, seminarista do Seminário Maior São Josafat em Curitiba, tocando acordeão, 

cantou Vesnóiu ránkom e A zóri a zóri. 

4) Natacha Malamin, jovem talento, integrante do Trio Rossenka de Prudentópolis, entoou com brilho a 

música de Oksana Bilozir Ukraínotchka. 

5) Trio Zabava, Prudentópolis, com Moizes e José Gabriel Latyki e João Chodoba, estreou hoje, cantando 

Spuskáisia vetchirónku e Têha nitch. 

6) Jonas Samuel Chupel, estudante basiliano de Curitiba. Com maestria, ele interpretou Písnha pro 

ruchnêk: uma belíssima canção que traz a mensagem do amor materno, expresso numa toalha bordada, que 

acompanha o filho na estrada da vida. 

7) Jorge e Natacha Chelski, pai e filha, Prudentópolis. Natacha cantou Svit tchudés; Jorge cantou Odná 

yedêna. Bonita cena: ver o pai e a filha juntos no palco. 

8) Grupo de Bandurristas Fialka de Curitiba. A capela tocou uma viázanka-coletânea de músicas. A 

menina Amanda Shkrobot Chandoha declamou um poema sobre a bandurra. Os irmãos Monique e Marlon 

Benoski, bem afinados, cantaram Tchorni ótchka. A menina Caroline Dubetsky Quintana cantou uma canção 

a Nossa Senhora: Pretchêstaia Dívo Máty. Outra menina, Maria Lenize Garska entoou O Ukraíno, o lhúba 

nénhko. As meninas Aline Shkrobot Chandoha e Caroline Dubetski Quintana cantaram o Hino à bandurra. 

9) Conjunto São Josafat do Bairro Boqueirão, Curitiba, com José Sitko, Jaroslau Delek e Sidney Garska, 

tocou três músicas. 

10) Andriel Luiz Savio, do conhecido Trio Rossenka, considerado “menino prodígio, com talento de 

sobra”, interpretou a música de Tarás Petrenenko Písnha pro písnhu. 

11) Orquestra Barvinok, citada acima, tocou duas viázankas-coletâneas musicais. 

12) Camila Latyki, muito talentosa e espontânea do Trio Rossenka, interpretou Svitchá: canção em 

homenagem às vítimas do Holodomór, também conhecido como Grande Fome da Ucrânia, crime de 

genocídio cometido pela Antiga União Soviética, que durante os anos de 1932 e 1933 brutalmente dizimou 

milhares de nossos irmãos e irmãs. É um dos fatos mais trágicos da história da Ucrânia e da humanidade. A 

plateia fez um minuto de silêncio em homenagem às vítimas dessa vergonhosa tragédia. Camila ainda cantou 

Oi, Vassêlhu. 

13) Luciana Ternovski, a “graciosa jovenzinha” da Linha Esperança, Prudentópolis, cantou duas canções: 

Písnha cértcha e Za rikóiu, za Dunáiem.  

14) Samuel Semchechen, o muito conhecido e já experiente músico e cantor Samuca, também 

proveniente da Linha Esperança cantou Písnha pobajánha 

e Ukraína. 

15) Trio Rossenka. Sob o competente 

acompanhamento da Ir. Celina Sloboda, SMI, que 

estudou música na Ucrânia, o trio nasceu “como um 

orvalho suave e manso, falando de paz, amor, alegria, 

patriotismo... de Deus!” Daí o nome rossênka: orvalho, 

gotícula. “A amizade, o entrosamento e principalmente o 

talento e o carisma de Camila Latyki, Andriel Luiz Savio 

e Natacha Malamin foram fundamentais para fazer desse 

trio a expressão de tudo isso”, relatou o locutor Osnei. O 
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trio cantou as lindas canções Moiá zemlhá e Melódia 

dobrá.  

16) Orquestra Trembita, fundada em 15 de maio de 

2010 em União da Vitória. Estreando no primeiro festival 

de música ucraniana, foi a grande atração do evento, 

surpreendendo o público com sua belíssima apresentação. 

Sob a regência do jovem maestro Samir Dobkouski, a 

numerosa e bem apresentada orquestra empolgou ainda 

mais os presentes interpretando uma viázanka-coletânea, 

seguida da canção popular Uziáv be ia bandúru com 

Teodósio Vodiany e Luiz Guilherme Lucio, finalizando 

instrumentalmente com Tcharívni ótchi. 

Para chegar à perfeição como um todo na realização de festivais e na prática da execução 

instrumental e principalmente do canto, ainda há um bom caminho a ser percorrido, mas o importante é que 

nos últimos anos aconteceu um importantíssimo despertar para essa belíssima arte, que caracteriza 

profundamente o povo ucraniano: a música nas suas variadas formas e manifestações. Ela não pode ser 

esquecida, pois acompanha a Divina Liturgia, os cantos religiosos, as danças, o teatro, o cinema; 

praticamente, acompanha todas as outras artes. A música, na verdade, acompanha toda a nossa vida. Como 

todas as artes, a prática musical em qualquer modalidade exige muito esforço e dedicação pessoal e grupal. 

Os dois primeiros festivais, que foram muito bem-sucedidos, despertaram maior interesse pela música. 

Agora, é necessário se encaminhar para o aperfeiçoamento dos músicos e cantores iniciantes e também das 

atividades musicais públicas, ou seja, das apresentações, como já vem sendo feito há muito tempo pelos 

grupos de danças folclóricas, alguns dos quais beirando a perfeição profissional. 

No decorrer das apresentações, foram lembrados os organizadores e patrocinadores deste alegre 

festival, que foram muitos, e várias personalidades foram especialmente homenageadas, entre elas: Dom 

Meron Mazur, OSBM – Bispo Auxiliar; Dona Meroslava Krevey, CSCJ – Diretora do Museu do Milênio; 

Dr. Canderoi – Presidente da Câmara dos Vereadores; Luiz Xavier Pereira – Secretário do Turismo e da 

Cultura; Vilson José Kotviski – artista das pêssankas e idealizador dos festivais de música.  

Encerrando a rica programação, todos os cantores e músicos foram convidados ao palco e foi 

entoada a bela canção De zhóda u rodêni. Foi uma oração pela união e pela paz nas famílias e nas 

comunidades e um pedido de bênçãos divinas para que os artistas, tanto aqueles que já são conhecidos como 

aqueles que se revelaram neste festival continuem divulgando a música ucraniana e para que novos talentos 

nasçam enriquecendo e fortalecendo o quadro dos amantes e cultivadores dessa nobre arte, “a mais social de 

todas as artes”, como disse Dom Volodemer em sua fala na abertura deste festival. Sucessos! 

Portal Eparquial 

Comunidade de Linha Vicente Machado recebeu Dom Volodemer 
 

No dia 29 de julho de 2012, domingo, na parte da manhã, o Bispo Eparca Dom Volodemer 

Koubetch, OSBM fez uma visita à comunidade da Linha Vicente Machado, município de Prudentópolis. A 

visita é narrada na presente matéria em quatro partes: 1. História; 2. Informações gerais; 3. Vida eclesial; 4. 

Visita Pastoral. 

 

1. História 
Durante muitos anos ensinaram Catequese na escola local as Catequistas do Instituto Sagrado 

Coração de Jesus: Josefa Pastuch e Anna Bardal. 

A escola foi desativada e atualmente é usada pela 

comunidade ucraniana como capela. A partir de 2008, o Pe. 

Valmor Szeremeta, OSBM iniciou as celebrações da 

Divina Liturgia quando alguém falecia ou por ocasião de 

um mês ou um ano de falecimento. 

A família dos Ratusznei é pioneira e constituiu 

uma liderança importante na Linha Vicente Machado. 

Como professor de História, o Sr. Anatólio Ratusznei 

(irmão do Lucas, ambos residentes na colônia), narra a 

história de seus antepassados com uma riqueza 

impressionante de detalhes. Pena que ainda não se colocou 

nada por escrito. Seus bisavôs chamavam-se Teodoro e 
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Rosália (dos Hudema) e tiveram quatro filhos: 

Estefano, Lucas, José, Paulo. Lucas, casado com 

Parasquévia, são seus avôs. Seus pais foram Augusto e 

Rosa (dos Volenetz). 

Ainda existe, em bom estado de conservação, a 

casa de madeira onde moraram seus avôs, que foi 

construída quando Lucas tinha mais ou menos 16 

anos. Ao lado, foi construída outra casa de 

madeira, que passou por várias modificações, so-

brando ainda uma parte. Nas duas casas encontram-

se objetos antigos, como utensílios domésticos e 

agrícolas, quadros de santos e alguns documentos 

religiosos. Na frente, existe a atual casa de alvenaria do bisneto Lucas Ratusznei, residindo aí com sua 

família há dez meses. 

 

2. Informações gerais 
A colônia Linha Vicente Machado está a 13 km de Prudentópolis. Moram 62 famílias. 

As crianças estudam na escola da Vila Iguaçu. 

A base da economia da comunidade é o cultivo do fumo. Quase todas as famílias vivem desta 

cultura. Economicamente estão bem. 

 

3. Vida eclesial 
A partir de agosto de 2010, o Pe. Valdomiro Pastuch, OSBM começou a atender a comunidade e as 

Missas estão sendo celebradas todo mês, porque as pessoas de idade não têm condições de ir à Missa até a 

Igreja de Bracatinga. 

Várias jovens passaram pelo Instituto das Catequistas, obtendo boa formação cultural e religiosa. 

A participação nas Missas é boa. O canto também é bom. Existem outras práticas devocionais tais 

como: via-sacra durante a Quaresma, novenas a Nossa Senhora no mês de maio, terço em outubro, 

“voskrésni panachêde” no tempo da Páscoa. Em 2011, foram celebradas as nove novenas ao Sagrado 

Coração de Jesus, com a participação de 65 pessoas. 

Realiza-se na comunidade um bom trabalho de Catequese. Na pré-catequese, 4 crianças são 

acompanhadas pela Catequista Jéssica Horodensky. O primeiro ano, com três crianças, é acompanhado pela 

Catequista Maria Inês Kulek. A Catequista Franciele de Andrade Beló trabalha com o terceiro ano, que tem 

cinco crianças. Estas crianças fizeram a Primeira Comunhão no dia 20 de maio de 2012. 

Grupo de jovens como tal não existe, porque os jovens dessa localidade fazem parte do grupo de 

jovens da comunidade de Bracatinga. 

Do grupo do Apostolado da Oração das senhoras participam 38 membros. As reuniões são feitas 

sempre no segundo domingo do mês. As coordenadoras são as Senhoras Teófila Beló Kulek e Dorotéia 

Konopaski Ratusznei. 

O Apostolado da Oração das moças conta com 15 jovens. As reuniões são feitas no primeiro 

domingo do mês, sob a coordenação de Margarete Kulek e Luciele Beló. 

O grupo do Apostolado da Oração dos senhores e rapazes é restrito. Coordenado por Alisson Daniel 

de Andrade e Márcio Beló, participam do grupo 15 jovens.  

 

4. Visita Pastoral 
Domingo de manhã, às 8 horas, o Pe. Valdomiro Pastuch, OSBM levou o Bispo Eparca para a capela 

da Linha Vicente Machado. As catequistas e as crianças, vestidas com túnicas brancas e faixas azuis, 

posicionadas em frente à capela, aguardavam ansiosamente a chegada do Bispo, que foi carinhosamente 

recebido com um canto ucraniano de boas-vindas. 

Enquanto o Padre atendia confissões, Dom Volodemer conversou primeiramente com as catequistas 

e depois com os coordenadores do Movimento do Apostolado da Oração, que lhe passaram muitas 

informações sobre a comunidade. 

Pontualmente, às 09h30min, foi dado início à Divina Liturgia, concelebrada pelo Pe. Pastuch. A 

capela é muito pequena para o número de pessoas presentes, assim que uma boa parte permaneceu do lado de 

fora. Vale a pena notar que as catequistas dirigem o canto perfeitamente, mesmo que não se use a segunda 

voz. Em sua homilia, o pregador orientou os fiéis a se esforçarem em formar uma verdadeira comunidade no 

local, tendo celebrações litúrgicas uma vez por mês, cuidando da Catequese, fazendo as reuniões do 
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Apostolado da Oração, ainda que não tenha uma estrutura 

completa, ou seja, uma comissão administrativa 

constituída. O Bispo incentivou os presentes para que 

participem mais das celebrações da comunidade 

mestra, que é Bracatinga. 

Após a Divina Liturgia, a catequista Maria Inês Kulek e 

o Pe. Valdomiro discursaram agradecendo pela visita, 

prometendo acatar as orientações a fim de melhorar 

a caminhada cristã e eclesial e desejando-lhe muitas bênçãos 

e a proteção divina em suas contínuas viagens pastorais. 

As crianças ainda homenagearam o Bispo com o 

canto “Me ie rodêna”. 

Com muita satisfação, o Bispo distribuiu pirulitos e santinhos às crianças, posou para as fotos e 

abençoou a quem pediu uma bênção especial. 

Como não foi possível fotografar a escola e os arredores na chegada, devido ao denso nevoeiro, Dom 

Volodemer fez então os registros fotográficos. A casa mais próxima da escola é da Sra. Elza Brekailo (dos 

Sumes); ela é viúva e cuida da manutenção da capela. Indo para o almoço, ele fez uma visita ao cemitério 

local. A família de Lucas Ratusznei, casado com Claudete (dos Pechefist), serviu o almoço. 

Lucas e seu irmão Anatólio, que é professor de história, relataram ao Bispo muitas coisas a respeito 

da história de sua família e mostraram o que sobrou das casas antigas com seus respectivos objetos e alguns 

documentos (ver ponto 1). Dom Volodemer orientou e incentivou para que o Sr. Anatólio, aos poucos, 

pesquise e elabore a história da família. 

Portal Eparquial 

Dom Volodemer visitou a comunidade de Rio Bonito 
 

No dia 29 de julho de 2012, na parte da tarde, o Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM fez uma 

visita à pequena comunidade do Rio Bonito. A respectiva matéria foi elaborada em três partes: 1. 

Informações gerais; 2. Vida eclesial; 3. Visita Pastoral. 

1. Informações gerais 
A colônia está situada a 24 km de Prudentópolis. Da velha 

escolinha, continuando a estrada mais para o fundo por 

mais três quilômetros já se entra no município de 

Guarapuava. 

A pequenina comunidade é formada por 21 famílias do 

Rio Bonito mais oito famílias do Rio do Meio, dando um 

total de 29 famílias.  

As celebrações são realizadas numa escola de madeira 

muito velha, desativada por parte da prefeitura nos anos 

90 por causa das péssimas condições de manutenção. 

Originariamente, a escolinha se encontrava numa locali-

dade próxima. Segundo o Pe. Valdomiro Pastuch, OSBM, “é preciso com urgência construir outra capela, 

pois esta não tem como reformar, visto que a madeira e os cepos estão totalmente podres”.  

No ano de 1992, o Pe. Demétrio Zappe, OSBM iniciou a celebração das Missas. Depois, o Pe. 

Valmor Szeremeta, OSBM continuou. A partir de agosto de 2010, o Pe. Valdomiro começou a atender 

pastoralmente a comunidade. Na residência do Sr. Vitor Kulek e Sra. Elza (dos Beló), no dia 10 de junho de 

2012, durante o almoço com o Pe. Valdomiro falou-se pela primeira vez em construir uma pequena capela. A 

partir daquela data, as famílias foram tomando entusiasmo pela ideia.  

 

Na base do sustento das famílias está o cultivo do fumo. Algumas cultivam o feijão e milho. Outras 

vivem de suas aposentadorias. Segundo o Padre, “a situação em geral não é das piores”. 

 

2. Vida eclesial 
A comunidade possui duas vocacionadas e consagradas no Instituto Secular das Catequistas do 

Sagrado Coração de Jesus: Terezinha Kortchovei, Luciane Kulek – tia e sobrinha. 

 

As Missas são celebradas mensalmente sempre na data fixa, que é o terceiro sábado do mês, à tarde. 

As missas eram celebradas em ucraniano, mas poucos vinham para as celebrações. Atualmente, toda a 
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Divina Liturgia é celebrada em português. Aumentou a participação nas celebrações. Não existe igreja de 

Rito Latino; assim, várias famílias participam da nossa comunidade. 

Oito pessoas são inscritas e todas participam do grupo do Apostolado da Oração. A coordenadora é 

Slauka Iatchuk, auxiliada por Lúcia Kulek (dos Kortchovei). As reuniões acontecem no primeiro domingo do 

mês.   

No terceiro ano da Catequese estiveram 10 crianças, acompanhadas pela Catequista Eliane Kulek, 

que no dia 10 de junho fizeram a Primeira Comunhão. No momento, não são dadas aulas catequéticas por 

não haver crianças. O único menino faz a preparação para a Primeira Eucaristia em Rio D’Areia. Seus pais o 

levam até lá. 

3. Visita Pastoral 
Tendo feito a visita pastoral na Linha Vicente Machado, às 13h30min, o Pe. Valdomiro levou o 

Bispo para conhecer a pequena comunidade de Rio Bonito. 

Chegando, o Bispo ocupou-se dos registros fotográficos e logo conversou com as lideranças locais 

constituídas principalmente pelas coordenadoras do Apostolado da Oração, as senhoras Slauka Iatchuk e 

Lúcia Kulek (dos Kortchovei). 

O tempo ficou nublado e, como a escolinha não possui energia elétrica, decidiu-se iniciar a 

celebração litúrgica antes das 16 horas. A Missa foi rezada em português, concelebrada pelo Pe. Valdomiro. 

Na homilia, o Bispo tocou nos seguintes pontos: distinguir entre ter atividades religiosas e pastorais no local 

e pertencer a uma comunidade-mãe, no caso Pedra Branca; melhorar o Apostolado da Oração com a 

participação dos senhores; justificação da construção de uma pequena igreja, porque não vale a pena 

reformar a escolinha, que está muito velha e danificada; para isso, a comunidade deverá se reunir e estudar o 

assunto; e, se for o caso, criar uma comissão.  

Ao final da celebração, em nome de toda a comunidade, o Pe. Valdomiro agradeceu ao Bispo pela 

visita e pelo incentivo, desejando-lhe ainda muito sucesso nos diversos trabalhos pastorais. 

Como de praxe, Dom Volodemer distribuiu santinhos e pirulitos e se fotografou com as lideranças e 

fiéis que quiseram ter uma lembrança.  

O jantar foi servido pelas 18h30min na vizinha casa do Sr. Vitor Kulek e Sra. Elza (dos Beló). 

Portal Eparquial 

Encontro do MEJ em Mamborê  
Tantas coisas maravilhosas se fazem em 

conjunto, reunindo a hierarquia, religiosas, 

catequistas e outras lideranças, e a nossa 

juventude, os nossos queridos adolescentes 

do Movimento Eucarístico Jovem. 

 

Vale a pena, portanto, registrar o Encontro Regional do MEJ, 

realizado em Mamborê – Paróquia de Campo Mourão, no dia 5 de 

agosto de 2012, com a presença das cidades de Apucarana, Araruna, 

Juranda, Roncador, Pitanga, Ivaiporã e Boa Aventura de São Roque.  

 

O encontro teve início com a Divina Liturgia celebrada por 

Dom Meron Mazur, OSBM – Bispo Auxiliar da Eparquia São João 

Batista. A palestra foi proferida pelo Sr. Erlei Antônio Vieira de 

Maringá, desenvolvendo o tema: Eucaristia.  
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O encontro contou com aproximadamente 150 jovens e 

adolescentes. No período da tarde, os Mejistas participaram da gincana 

dirigida pela Equipe de Prudentópolis. Foi louvável a participação das 

Irmãs Servas de Maria Imaculada, destacando assim a presença da Ir. 

Alice Bartoski e Ir. Verônica Koubetch. O encontro encerrou por volta das 

16 horas e 30 minutos. 

 Que Deus nos abençoe e que tudo seja para a sua maior glória! 

I.R. 

 

Celebrações Jubilares das Irmãs Servas 
 

Como acontece todo ano, também neste, no dia 15 de 

agosto, Festa da Assunção de Nossa Senhora, na Casa de Retiros 

Madre Josafata, as Irmãs Servas de Maria Imaculada celebram o 

jubileu de suas religiosas a fim de valorizá-las na sua missão e 

consagração. 

A celebração em homenagem às Irmãs Jubilandas 

começou às 09h30min com a entrada delas na capela, levando 

velas acesas. A Superiora Provincial Margarida Hlatchuk, SMI as 

saudou com palavras espirituais. São elas: Elvira Kerniski e 

Miguelina Gaudeda, que celebram 70 anos de ingresso na 

congregação; elas não estavam presentes devido a problemas de 

idade e saúde; Isidora Leuch e Helena Schiller, celebrando 60 

anos – Isidora esteve presente; Desidéria M. Oneskiv, Cornelia T. 

Maleski, Egidia A. Pastuch, Isaía M. Leuch, Martinha T. 

Melniski, Platonida R. Antonio estavam presentes com muita 

alegria para comemorar o Jubileu de Ouro. 

A Divina Liturgia foi presidida por Dom Volodemer 

Koubetch, OSBM – Bispo Eparca e concelebrada pelos Padres 

Mário Marinhuk, OSBM, que foi o pregador do retiro que precedeu festa jubilar, e o Padre Josafá Firman. A 

homilia do Bispo discorreu sobre o significado litúrgico e teológico-espiritual da Festa da Assunção. Após o 

“Dostoyno”, as homenageadas depositaram rosas aos pés do ícone de Nossa Senhora. E depois do canto 

“Nehai spovniatsia” as irmãs foram reverenciadas com a recitação de um poema que fala sobre entrega a 

Deus e consagração. 

O almoço começou a ser servido às 11h30min com palavras de gratidão e animação da Superiora 

Provincial. Antes do corte do bolo, a Irmã Egídia Pastuch, SMI agradeceu por tudo em nome das colegas 

jubilandas. 

Secretariado Eparquial 

Consagração da nova igreja de Tereza Cristina 
 

Dia 19 de agosto de 2012 foi um dia muito especial para a 

colônia Tereza Cristina: recebeu a visita do Bispo Eparca Dom 

Volodemer Koubetch, OSBM, que fez a consagração solene da 

nova igreja em alvenaria da comunidade ucraniana, enfim 

concluída.  

A colônia está situada no município de Candido de Abreu, 

às margens do rio Ivaí, distante a 65 quilômetros da igreja matriz. 

Do outro lado do rio, já é município de Prudentópolis. Como 

comunidade eclesial, pertence à Paróquia Sagrado Coração de Jesus. Possui uma longa história, mas a 

comunidade ucraniana não fez muitos registros. Alguns dados são conhecidos.  

 

Nos tempos passados, as Santas Missas eram celebradas nas casas das famílias. A construção da 

primeira igreja foi iniciada no ano de 1952, por iniciativa do Pe. Boris Kotciy, OSBM. As pessoas que 

contribuíram com o terreno e com a construção da igreja foram: Miguel Zdebski, Salvador Douhei, Pedro 

Vorubi e José Djula. Neste mesmo ano, no dia 15 de agosto, a igreja foi inaugurada por Dom José Romão 

Martenetz, OSBM. Foi escolhida como padroeira Assunção de Nossa Senhora, por decisão do Sr. Paulo 

Guilouski.  
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Em 1997, iniciou-se a construção da nova igreja em 

alvenaria, no mesmo local. A iniciativa e acompanhamento foi do 

Pe. Carlos Melniski, OSBM. No dia 12 de maio de 2002, a 

comunidade teve a visita pastoral do então Eparca Efraim Basílio 

Krevey, OSBM. As últimas missões foram dadas em agosto de 

2008, sob a coordenação do missionário Pe. Gregório Hunka, 

OSBM. 

Por motivo de uma tragédia criminal no pátio da igreja 

durante uma festa popular, há muitos anos a comunidade não 

organiza festas populares e mantém a igreja somente com o 

dízimo e doações. Sendo bastante pobre, não tem maiores 

possibilidades de fazer coisas mais dispendiosas. Porém, é uma 

comunidade muito unida e consegue tudo o que é necessário para a manutenção da igreja. Atualmente, a 

comunidade é assistida pastoral e espiritualmente pelo Pe. Sérgio Baran Ivankio, OSBM, que a assumiu em 

fevereiro de 2009. Com o auxílio dos membros do Conselho Administrativo Paroquial, principalmente do Sr. 

Demétrio Djula, que é o Presidente-Executivo, e do vice Sr. Dionísio Guilouski, o Pe. Sérgio providenciou as 

seguintes melhorias: cerca em volta igreja, banheiros, pintura, bancos, via-sacra e o quadro principal atrás do 

altar. Estão em projeto as próximas melhorias: muro em volta da igreja e elevação da cúpula. 

No domingo dos religiosos, 19 de agosto, às 09h30min, o povo se reuniu em frente à igreja para 

receber o Bispo Eparca Dom Volodemer que, paramentado, juntamente com os dois padres concelebrantes 

Dionísio Horbusz – Pároco da Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Sérgio Baran Ivankio – Vigário e pastor 

desta comunidade, saiu da sacristia em direção à entrada da igreja. O povo o saudou com uma salva de 

palmas e as crianças cantaram a canção “Previt-Mnohaia-Lita”. A catequista Izabel Smaha Vogivoda saudou 

o Bispo e pediu para que ele abençoasse o pão e o sal nas 

mãos do casal Demétrio e Maria Djula (dos Valus). As 

crianças cantaram mais um canto “Oração pelos pastores” e as 

meninas Daniele de Fátima Guilouski e Carla Jamile Derbli de 

Souza entregaram-lhe um buquê de flores. O Pe. Sérgio 

cumprimentou o Bispo em nome de todas as autoridades 

presentes e do seu rebanho, solicitando-lhe para fazer a 

consagração da igreja, que não é tão nova, mas foi 

devidamente concluída com muitas melhorias.  

Logo se deu início aos rituais da consagração da 

igreja: a aspersão com água benta da parte externa da igreja; o 

desatamento da fita; a abertura e entrada na igreja, com aspersão da água benta; a lavação e unção do altar; a 

unção dos sete pontos da igreja, simbolizando os Sete Sacramentos; a oração, ajoelhados, em frente o altar.  

Finalizada a cerimônia consecratória, a Divina Liturgia prosseguiu a partir do “Triságion” (Deus 

Santo, Deus forte...). Em sua homilia, o Bispo falou sobre o significado da construção de um templo, nas 

duas dimensões fundamentais: como um lugar físico sagrado de oração e celebração pessoal e comunitária e 

como lugar a partir do qual se constrói a vida espiritual, pois “somos templos do Espírito Santo”. 

Concelebraram os seguintes Padres Basilianos já citados nesta matéria: Dionísio e Sérgio. A Missa foi 

cantada pelos noviços basilianos de Ivaí sob a regência do Pe. Paulo Serbai, OSBM. Os paroquianos de Ivaí 

Sr. Antônio Cassiano e Mário Borochok auxiliaram nos cantos litúrgicos; e o Sr. Pedro Zubacz, que doou o 

tapete sob o altar, cuidou dos serviços com o incensório. A Ir. Lurdes Nogas, SMI e as catequistas leigas 

locais Izabel Smaha Vogivoda e Luzia Farias Dziula prepararam muito bem as crianças e auxiliaram na 

realização da cerimônia da bênção da igreja. 

Após a entoação de vários “Mnohaia Lita”, o Pároco Dionísio leu o documento oficial da bênção da 

igreja. Foram feitos os agradecimentos por parte do Pe. Sérgio; 

ele ainda noticiou os avisos paroquiais. Foram tiradas muitas 

fotos com o Bispo como lembrança de sua esperada visita. O 

Bispo abençoou as pessoas que pediram sua bênção. Na saída 

da igreja, foi distribuído o pão da recepção do Bispo e as 

autoridades presentes e fiéis assinaram o documento 

protocolar da bênção da igreja.  

Com a contribuição de muitos membros da 

comunidade, foi servido um almoço de confraternização na 

casa do Sr. Demétrio Djula e Dona Maria. Boa parte da 
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comunidade dela participou, com muita satisfação e alegria 

pela bela celebração e vivência comunitária. E o dia estava 

maravilhoso: um sol primaveril. 

Dona Maria Djula estava muito alegre e feliz com a 

presença do Bispo e tanta gente em sua casa, que “não tinha o 

que falar”, querendo somente “que isso se repita mais vezes”. 

Seu esposo Sr. Demétrio ficou muito contente e agradecido 

com a presença do Bispo, “que fez uma Missa tão bonita” e 

também com o pessoal de sua comunidade, que colaborou 

muito em tudo, não havendo maiores dificuldades. Ir. Lurdes 

inicialmente ficou preocupada com a preparação da cerimônia, 

mas as catequistas locais se prontificaram a ajudar e juntas levaram a tarefa adiante; enfim, “todos estavam 

dispostos a ajudar e estender a mão”; “a bênção foi muito bonita e significativa, gostei de participar, e as 

crianças deram um show de cantoria”. O Pe. Sérgio, tranquilizado após a celebração, manifestou seu 

agradecimento a todos, enfatizando que a comunidade é pobre, mas o seu pessoal “é muito generoso e em 

três anos conseguiu finalizar a construção da igreja”; “de agora em diante, Deus vai abençoar ainda mais a 

comunidade, santificando sua vida”. O Pároco Dionísio disse que “é importante o padre participar”; lembrou 

que a colônia Tereza Cristina é a mais distante, mas é continuação da sua Paróquia e agora, com o templo 

devidamente concluído e consagrado pelo Bispo, será realmente “um local consagrado e um espaço de 

encontro com Cristo”.   

Portal Eparquial 

 

AGENDA 2012 
 

JANEIRO 
 

06-13 Prudentópolis: Curso de Catequese / Dia 13: formatura. 

08-14 Maringá: X Encontro Nacional da Pastoral da Juventude (X ENPJ). 

20-22 São João, Prudentópolis: Visita Canônica. 

27-29 Nova Galícia, Prudentópolis: Visita Canônica. 

 

FEVEREIRO 
  

04-05 Prudentópolis: Congresso da Juventude. 

18 Curitiba: Matrimônio de Andréia Davibida. 

19 Eduardo Chaves, Prudentópolis: Jubileu de Prata do Noviciado das Irmãs de São José. 

20 Prudentópolis: Reunião da Comissão Eparquial de Catequese. 

25 Fórum de Língua Ucraniana – Maria Alcione Boiko (Soninha). 

26 Itapará, Irati:Romaria Penitencial (Dom Meron). 

 

MARÇO 
 

07 Curitiba – Cúria Arquidiocesana: reunião sobre a JMJ. 

09 Curitiba – TPUK: Aniversário de Taras Chevtchenko. 

09-11 Medianeira: Reunião Executiva do Regional Sul II da PJ. 

11 Iracema, Itaiópolis: Romaria Penitencial. 

11-13 Paranaguá: Assembleia dos Bispos do Paraná. 

14-17 Irati – Unicentro: II Simpósio Internacional de Estudos Eslavos. 

18 Curitiba – Martim Afonso: Posse do novo Pároco Pe. Deonísio Mazur, OSBM. 

19 Curitiba – Seminário São José: 115 Anos.  

23-25 Bracatinga, Prudentópolis: Visita Canônica. 

31 Prudentópolis – Colégio Imaculada: Encontro de agentes da Pastoral da Juventude  

com o Pe. Mario Spaki, Secretário Executivo da CNBB Sul II, sobre a JMJ Rio-2013. 
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ABRIL 
 

01 Curitiba – Catedral: Celebração do Domingo de Ramos. 

05-08 Curitiba – Catedral: Celebrações da Semana Santa e da Páscoa. 

12 Rio Azul: “Emaús” do clero diocesano. 

13 Curitiba – Eparquia: Reunião sobre o Congresso da Juventude em Apucarana-2013.  

18-26 Aparecida: Assembleia Geral da CNBB. 

26 Curitiba – Martim Afonso: Jubileu de Ouro Sacerdotal do Pe. Hilário Bardal, OSBM. 

29 Ponta Grossa – Jubileu de Ouro do Hospital Bom Jesus. 

 

MAIO 
 

03-06 Barra Bonita, Prudentópolis: Visita Canônica. 

06 Cândido de Abreu, Paulo Frontin: Ordenação Diaconal do  

Seminarista Edson Ternoski (Dom Meron). 

20 Vera Guarani: Abertura das celebrações do 80º Aniversário de Fundação da  

Congregação das Irmãs Catequistas de Santa Ana. Marcondes: Encontro do MEJ (D. Meron) 

27 Linha Esperança, Prudentópolis: Ordenação Presbiteral do Diácono Edson Ternoski. 

 

JUNHO 
 

31,01-03 Barra Vermelha, Prudentópolis: Visita Canônica. 

09 Linha Novochadlo, Paróquia de Pato Branco: Reunião com  

as lideranças sobre o projeto da igreja. 

10 Pato Branco: Encontro do Apostolado da Oração – “Apostolado da Oração e Juventude”. 

13 Papanduva, SC: Festa do Padroeiro. 

15 Maringá: Encontro Regional da PJ (Ir. Regiane Romanichen, SMI). 

17 Volta Grande, Mafra: Visita Pastoral. 

19 Prudentópolis: Estudo com os Padres do Projeto UGCC 2020. 

21 Curitiba: Estudo com os Padres do Projeto UGCC 2020. 

24 Curitiba: Festa do Padroeiro da Eparquia. 

27 Mallet: Estudo com os Padres do Projeto UGCC 2020. 

29 Curitiba: Reunião da Comissão Eparquial da Pastoral da Juventude  

de preparação da JMJ 2013. 

 

JULHO 
 

01 Moema: Visita Pastoral. 

07 Linha Concórdia, Prudentópolis: Visita Canônica. 

08 Linha Ivaí, Prudentópolis: Visita Pastoral. 

12-15 Rio D’Areia, Prudentópolis: Visita Canônica. 

14 Despraiado, Prudentópolis: 16:00 Visita Pastoral. 

21 Prudentópolis: Festival de Música Ucraniana. 

22 Prudentópolis: Divina Liturgia na Igreja Matriz. 

24 Curitiba: JMJ 2013 – Orientações sobre a vinda da cruz (Ir. Lucas Lupepsa, OSBM). 

25 Vera Guarani: Festividades da Congregação das Irmãs Catequistas de Santa Ana. 

28 Curitiba – TPUK: Palestra sobre a situação geral na Ucrânia com um professor do país. 

29 Linha Vicente Machado, Prudentópolis: Visita Pastoral / À tarde: Rio Bonito. 

31 Curitiba – FASBAM: Palestra sobre religião na Ucrânia com um professor do país. 

 

 

 



~ 27 ~ 
 

AGOSTO 
 

05 Mamborê: Encontro do MEJ (Dom Meron). 

10 Curitiba – Poltava: reunião com o Dr. Vitório Sorotiuk e CAPs de Curitiba. 

15 Ponta Grossa, Casa de Retiros: Celebrações jubilares das Irmãs  

Servas de Maria Imaculada.  

19 Tereza Cristina, Ivaí: Bênção da igreja. 

23-26 Pedra Branca, Prudentópolis: Visita Canônica. 

20-27 Prudentópolis: Semana Ucraniana.   

 

SETEMBRO 
 

30.08-02.09 Linha Guarapuava, Prudentópolis: Visita Canônica. 

06 Curitiba – Catedral Arquidiocesana: Reinauguração.  

07-09 Curitiba: Congresso sobre o Catecismo da Igreja Católica. 

09-16 Winnipeg, Canadá: Sínodo dos Bispos da Igreja Greco-Católica Ucraniana.  

11 INÍCIO DO ANO DA FÉ: vai até 24.11.2013. 

21 Mallet: 09:00 100º do Município 

23 Barra Grande, Prudentópolis: Bênção da capela. 

28-30 Curitiba: Assembleia do Povo de Deus. 

 

OUTUBRO 
 

07 ELEIÇÕES MUNICIPAIS. 

12-14 Paranaguá: JMJ Rio 2013. 

12 Linha Novochadlo, Paróquia de Pato Branco: Bênção da  

pedra fundamental da nova igreja. 

21 Rio Azul: Inauguração do campanário. 

28 Paulo Frontim: Encontro do MEJ. 

 

NOVEMBRO 
 

01-04 Pedra Branca: Visita Canônica. 

11 Linha Vitória, Cruz Machado: Visita Pastoral. 

18 Antônio Olinto: Romaria Mariana. 

25 Papanduva: Encontro do MEJ. 

30 Curitiba – Mossunguê: Jubileu de Prata Episcopal de Dom Moacyr Vitti. 

 

DEZEMBRO 
 

05-09 Vila Iguaçu, Prudentópolis: Visita Canônica, Primeira Comunhão. 

08 Ponta Grossa, Casa de Retiros: Votos das Irmãs Servas de Maria Imaculada. 

15-16 Vera Guarani: Encerramento das celebrações do 80º Aniversário  

de Fundação da Congregação das Irmãs Catequistas de Santa Ana. 

 

 

 

www.eparquiaucraniana.com.br  
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