EDITORIAL
Findou 2013. Chegou 2014. Foram muitas e complexas as atividades e eventos. Não foi
possível registrar e publicar tudo a tempo. Mas valeu a pena. O importante é não parar e estar sempre
a caminho. Realizando projetos. Buscando as metas. Vivendo a vida. Construindo o Reino de Deus.
Servindo a Igreja de Cristo. Ainda bem que não faltou energia para tudo isso. É graça de Deus.
Louvor a Deus pelas obras realizadas!
O caro leitor terá que ter paciência ao “dar uma olhada” neste número do Boletim
Informativo da Eparquia São João Batista, que ficou volumoso por englobar eventos eparquiais de
quase meio ano, menos os eventos relacionados à Visita Canônica realizada na Paróquia São Josafat
de Prudentópolis, que terá edição própria.
Obrigado pela atenção. Que este ano de 2014 seja mais um ano de realizações significativas
para o bem o bem da humanidade, do Reino de Deus e da Igreja de Cristo!
Dom Volodemer Koubetch, OSBM
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РІЗДВЯНЕ ПОСЛАННЯ БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА
Споконвічно від Отця народженому нетлінно Синові,
Що в останній час безсіменно від Діви тілом народився,
Христу-Богові закличмо: Ти, що підняв нашу силу,
Святий єси, Господи! (Канон Різдва).
Христос рождається!
На голос ангела, який пролунав пастушкам серед темної ночі,
спішимо ми сьогодні до вбогої стаєнки у Вифлеємі. Тут ми бачимо на
руках Пречистої Діви Марії Божого Сина, що прийшов у наш світ як
людина. Разом із ними радіємо і дивуємося, оспівуємо і споглядаємо
живого й істинного Бога, який народився в людському тілі та віддає
себе в руки людини як маленьке, ніжне і беззахисне Дитя.
Різдво нашого Спасителя відкриває нам глибини Божественного життя, як також всю правду про саму
людину. Той, хто сьогодні явився в людському тілі, існував ще перед сотворенням світу, бо як предвічний Бог
споконвічно від Отця народився нетлінно як Син! Це таїнство Божого синівства Ісуса Христа  що само по собі є
невимовним і незбагненним!  сьогодні об’являється і проповідується людині. Це свято робить нам доступним
божественне синівство, проголошує, що наш Бог-Отець любить нас як своїх синів і дочок. У Його
новонародженому Сині ми переживаємо сьогодні нашу близькість до Бога, таку саму теплу, могутню, реальну та
життєдайну, якою є трепетна близькість люблячого батька до свого єдиного первістка.
Вдивляючись в обличчя Божого Дитяти і Його Матері Марії, усвідомлюємо, що свято Різдва дає нам
пізнати правду про нашу людськість, про власну людяність, яка стала знаком Божої присутності: «І ось вам знак,
– каже ангел до пастушків. – Ви знайдете дитя сповите, що лежатиме в яслах» (Лк. 2, 12). Це Дитя – сам Бог
Ізраїля, що в останній час безсіменно від Діви тілом народився. Це Дитя враз доручає людині, в особі Йосифа
Обручника, дивну роль свого опікуна. У Різдві Христовому ми приймаємо вічного Бога таким, якими є самі. Бо
зазвичай люди прагнуть, щоб ними хтось опікувався. А тут, у Вифлеємі, сам Бог, як дитя, є тим, ким опікується
людська родина!
Людяність, відчуття святості людського життя і пошана до нього  це та зворушлива і спасенна дорога,
якою в цю таїнственну ніч Божий Син, як Син Марії, приходить до нашого дому, нашої родини, нашого народу. І
ця божественна людяність  боголюдство воплоченого Сина Божого  відкриває нам сьогодні різдвяну дорогу
любові до Бога і ближнього. Святкуючи Різдво разом із подорожніми й безпритульними, солідаризуючись із тим,
кого зневажають і чию гідність заперечують, ми, християни, як справжні опікуни та благовісники присутності
Бога серед нас, робимо наш світ, наше суспільство більш людяним і гідним самої Людини.
Народження Сина Божого, Відвічного Слова Отця, виявляє поряд із величчю та славою нашого Бога –
Творця і Спасителя, велич і славу людини як вінця всього сотвореного. У своєму воплоченні Бог виявляє
особливу гідність людини, бо втілюється саме в неї – у свій образ. Святий Іриней Ліонський навчає: «Коли Слово
стало тілом, ставши тим, хто був Його образом… то вчинило людину подібною до невидимого Отця через
видиме Слово» (Adv. Haer 5, 16, 2).
Прославляючи гідність людської особи, Христова Церква сьогодні співає: «Христу Богові закличмо: Ти,
що підняв нашу силу, Святий єси Господи!» Подібно як прихід на Землю Сина Божого через воплочення стало
центром всесвітньої історії, так само пошана до гідності людської особи є осердям істинного, справді людяного
суспільства. Церква навчає, що суспільні інститути та їхні лідери повинні поважати кожну людину і їх
найпершим завданням є сприяти цілісному її розвиткові. Людина не може бути засобом реалізації економічних,
соціальних чи політичних планів, нав’язаних світською владою. Ця влада мусить пильно стежити, щоб
обмеження свободи чи будь-який тягар, покладений на особисте життя людини, ніколи не завдавали шкоди її
гідності (Компендіум соціальної доктрини Церкви, п. 131133).
Кожне суспільство, у якому зневажають людину, не має майбутнього. Джерелом справедливого
законодавства та суспільного устрою повинна бути гідність людської особи. Бо саме людина є осердям
поєднання дочасного і вічного, Божого і людського, вона є тими дверима до вічності, що їх відкрив у своїй
людяності Син Божий у день свого Різдва. Тому святкувати Різдво означає тримати відкритими двері наших
сердець до гідності людини, особливо немічної і беззахисної, яким є Божественне Дитя на руках Пречистої Діви
Марії.
Сьогодні українське суспільство вже вкотре у своїй історії засвідчує, що прагне будувати власне
майбутнє на підвалинах християнської віри. Новонароджений Спаситель є сповненням надії всього людства на
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прихід Царства Божого – царства справедливості, миру і добра. Народження саме такого предвічного Царя миру
звіщав ангел, коли казав пастирям: «Не бійтесь, бо я звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу:
сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель» (Лк. 2, 1011). Як важливо нам у цей історичний момент,
на слово благовісника, відчути, що саме Христос є джерелом нашої радості, і перестати боятися! У Різдві
Христовому нехай наша тривога перетвориться на надію, розгубленість і непевність – переміниться на дорогу до
Господнього вертепу. У цей різдвяний день, коли, за словами ап. Павла, сила Божа проявляється в людській
немочі (пор. ІІ Кор. 12, 9), наше відчуття безсилля перетворюється на усвідомлення власної гідності. За діянням
Святого Духа це усвідомлення власної гідності стає силою, що допоможе нам збудувати суспільство, гідне
людини. Ось чому ми сьогодні, величаючи силу божественної людяності, співаємо: «Ти, що підняв нашу силу,
Святий єси, Господи!»
Дорогі в Христі! У цей радісний день Христового Різдва складаю всім вам сердечні вітання. Віншуючи
вам добром і миром, злагодою та добробутом, прагну постукати до дверей кожної української родини! Голосом
прадавньої коляди бажаю розвеселити кожне українське серце! Сповіщаючи велику радість про народження
нашого Спасителя, хочу зібрати всю нашу Церкву  як в Україні, так і поза її межами  довкола Вифлеємського
вертепу в єдину Божу спільноту!
Відчуймо себе єдиною християнською родиною, у якій сьогодні народжується наш Спаситель.
Дорогою людяності та християнської солідарності торкнімося усіх, хто відстоює власну гідність, гідність своєї
родини та свого народу! Поділімося нашою різдвяною радістю з тими, хто знаходиться далеко від рідної
домівки, на лікарняному ліжку чи в’язничних нарах. Усі разом, за світлом зірки, спішімо до ближнього, щоб
побачити в тілі  Невидимого, в Його убогості  Джерело всякого добра, у немічному – Всемогутнього, 
Новонародженого Христа-Бога в обіймах Богородиці.
Христос рождається! Славімо Його!
† СВЯТОСЛАВ
MENSAGEM DE NATAL:
ALEGRIA DA INFÂNCIA ESPIRITUAL
O Natal deste ano bem que poderia ser qualificado como um Natal franciscano: o Papa Francisco,
um jesuíta de formação e franciscano de nome e espírito, imprime à Igreja uma marca franciscana da
simplicidade, serviço, encontro e alegria espiritual, que nasce de uma profunda e autêntica vivência da
filiação divina. Somos filhos e filhas muito queridos e amados de Deus! Somos filhas e filhos no Filho e pelo
Filho de Deus Jesus Cristo – ao mesmo tempo seus irmãos e seguidores, chamados de cristãos. Cristãos que
se alegram por poder ser instrumentos, reflexos ou extensões do Cristo salvador.
Celebrando mais uma festa natalina, o Papa Francisco lembra o grande Santo de Assis, que montou o
primeiro presépio em 1223, na cidade Greccio. Ele orientou e ajudou o piedoso Sr. João a fazer uma
representação cênica do nascimento de Jesus e gostou muito da obra final. O presépio refletia luz, humildade,
presença divina, paz, beleza, alegria... A prática de fazer presépios se estendeu pelas paróquias e
comunidades, iluminou e reacendeu a fé um tanto adormecida na época.
Nos dias de hoje, o Papa Francisco traz nova luz para a Igreja, buscando a renovação da fé e da
práxis cristã, propondo um Evangelho menos teórico e discursivo e muito mais vivencial e encarnado na
realidade do mundo contemporâneo. A simplicidade, a humildade, o encontro e o serviço constituem
elementos característicos dessa vivência.
Além desses ingredientes, outro tema que aparece de uma
forma bem notável e explícita em suas homilias, reflexões e
documentos magistrais: a alegria, palavra que aparece 95 vezes na
Exortação apostólica Evangelii gaudium. São tantos motivos para
sermos mais felizes e alegres... O nº 1 dá o tom ao documento e
resume seu significado profundo: “A alegria do Evangelho enche o
coração e a vida inteira daqueles que se encontram com Jesus.
Quantos se deixam salvar por Ele são libertados do pecado, da
tristeza, do vazio interior, do isolamento. Com Jesus Cristo,
renasce sem cessar a alegria. Quero, com esta Exortação, dirigirme aos fiéis cristãos a fim de os convidar para uma nova etapa
evangelizadora marcada por esta alegria e indicar caminhos para o
percurso da Igreja nos próximos anos”.
Charles Dickens, um famoso romancista inglês, escreveu
certa vez o seguinte: “Honrarei o Natal em meu coração e tentarei
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conservá-lo durante todo o ano”. No final de cada ano se fazem tantas festas de confraternização. São festas
sociais, muitas vezes marcadas por uma alegria superficial senão falsa: belas e coloridas festas de luzes e
presentes realizadas num dia do final de ano, mas que fazem esquecer a vivência fundamental humana e
cristã a ser buscada nos próximos 364 dias do ano.
O verdadeiro significado do Natal é o encontro com o Menino Jesus – Emanuel – Deus conosco, que
deve perdurar durante todo o ano. “Encontro” é outra palavra muito usada pelo Papa Francisco – 29 vezes na
Exortação apostólica Evangelii gaudium.
Esse encontro é alegre, motivador, libertador, salvador, transformador, construtor. Encontro que
aproxima as pessoas e os grupos, gerando a fraternidade e a união que, por sua vez, gera muita energia e
dinamismo espiritual e pastoral. Encontro que fortalece a Igreja; que a faz ser o que deve ser: serviçal e
acolhedora. Encontro que nos ensina como deve ser a nossa atitude diante de Deus. Encontro que nos
transforma em filhos e filhas de Deus, que vivem uma autêntica infância espiritual, como viveu, por
exemplo, Santa Teresa do Menino Jesus e São Francisco de Assis: simplicidade, humildade, fé, esperança,
confiança, entrega e caridade, muita caridade. O próprio Jesus disse aos seus apóstolos: “se não vos
converterdes e não vos tornardes como as crianças, de modo algum entrareis no Reino dos Céus. Aquele,
portanto, que se tornar pequenino como esta criança, esse é o maior no Reino dos céus” (Mt 18,3-4).
Alegremo-nos, portanto, porque somos filhos e filhas do Altíssimo. Alegremo-nos, porque
pertencemos ao Reino. Alegremo-nos, porque formamos a Igreja de Cristo. Alegremo-nos, porque somos
cristãos. Contemplando o Menino do presépio, abramos a nossa mente e o nosso coração e nos deixemos
transformar espiritualmente.
Feliz Natal e abençoado Ano Novo!
Dom Volodemer Koubetch, OSBM
Bispo Eparca
50 ANOS DO CONCÍLIO VATICANO II:
QUE RESULTADOS?
Para comemorar os 50 anos do Concílio Vaticano II,
no dia 11 de outubro de 2011, o Papa emérito Bento XVI,
exercendo ainda a sua missão de sucessor de Pedro,
publicou a carta apostólica “Porta Fidei” – A Porta da Fé,
com a qual proclamava o ANO DA FÉ que foi iniciado no
dia 11 de outubro de 2012 e finalizado no dia 24 de
novembro deste ano.
Convocado pelo beato Papa João XXIII no dia 25 de
dezembro de 1961, com a Constituição Apostólica
“Humanae salutis” (O Divino Redentor), e aberto no dia 11 de outubro de 1962, o Concílio Vaticano II foi o
21º Concílio Ecumênico. Esta obra que marcou a história e a vida da Igreja católica nestas últimas cinco
décadas foi interrompida com a morte (3 de junho de 1963) do Papa que a convocou e iniciou. Seu sucessor,
Papa Paulo VI, deu continuidade ao trabalho e o encerrou no dia 8 de dezembro de 1965. Com a duração de
três anos e quase dois meses o Concílio foi realizado em quatro sessões. Mas a sua magnitude aparece
melhor no número de seus participantes: mais de dois mil Padres conciliares trabalharam na sua realização,
entre os quais muitos Hierarcas da nossa Igreja Greco-católica Ucraniana, merecendo ser aqui citados
nominalmente: Arcebispo Maior Dom José Slipej, Dom José Romão Martenetz, OSBM – primeiro Eparca
dos católicos ucranianos no Brasil e o Revmo. Pe. Atanásio Welykyj, OSBM – Superior Geral da Ordem de
São Basílio Magno. Como documentos publicados pelo Concílio temos quatro constituições, nove decretos e
três declarações.
Após o ano da fé, celebrado no contexto das comemorações do cinquentenário do Concílio, vale a
pena refletir sobre este evento único e sobre os seus efeitos na vida da Igreja católica no decorrer das últimas
5 décadas. É mais do que normal colocarmo-nos hoje algumas interrogações, tais como: Que resultados este
Concílio alcançou na vida da Igreja católica? Como as suas constituições, decretos e declarações foram
abordadas nas faculdades teológicas católicas, nos seminários, nos cursos para a formação de catequistas?
Como foram divulgados os seus documentos e como foram aplicados na vida do “povo de Deus” em geral?
Estas são algumas perguntas que nós fazemos, mas ao mesmo tempo reconhecemos os limites de
qualquer tentativa de dar uma resposta completa e objetiva para elas. Somente a título de exemplo: se
quisermos hoje avaliar com rigor metodológico-científico os frutos do Concílio Vaticano II, precisaremos de
todos os dados sobre o modo em que cada documento dele foi transmitido e posto em prática nas
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comunidades e paróquias católicas de todos os ritos ou Igrejas sui iuris (de direito próprio), em cada diocese
ou eparquia, universidade ou escola católica, seminário e instituto de vida consagrada... Surge a pergunta: os
resultados de tal pesquisa abordariam os “frutos do Concílio” ou do modo em que os responsáveis o
assimilaram e aplicaram nos respectivos ambientes acima citados? Portanto, com esta reflexão e abordagem
não pretendo, de forma alguma, esgotar o tema, assim como o Concílio Vaticano II merece. Limitar-me-ei
somente a apresentar algumas considerações que possam estimular o leitor católico a refletir sobre quanto
este Concílio tem a ver com a nossa vida e missão na Igreja hoje.
Primeiramente devemos recapitular os motivos principais que levaram o beato Papa João XXIII a
convocá-lo. Para isso buscaremos dar ênfase ao que há de mais relevante nos dois documentos que
anteciparam o Concilio propriamente dito: a convocação do Concílio com a Constituição Apostólica
“Humanae salutis” e o seu discurso na abertura solene do Concílio ao 11 de outubro de 1962.
No citado documento de convocação (nº 3) ele afirma que “a Igreja assiste, hoje, à grave crise da
sociedade. Enquanto para a humanidade surge uma era nova, obrigações de uma gravidade e amplitude
imensas pesam sobre a Igreja, como nas épocas mais trágicas da sua história”. Tal “crise” pode ser
motivada nos seguintes termos: Vemos um “mundo que se exalta por suas conquistas no campo da técnica e
da ciência, mas que carrega também as consequências de uma ordem temporal que alguns quiseram
reorganizar prescindindo de Deus”.
Primeira consequência: “a sociedade moderna se caracteriza por um grande progresso material a
que não corresponde igual progresso no campo moral”.
Segunda consequência, que por sua vez é tripla: a) “enfraquece o anseio pelos valores do espírito”;
b) “cresce o impulso para a procura quase exclusiva dos gozos terrenos, que o avanço da técnica põe, com
tanta facilidade, ao alcance de todos”; c) “um fato inteiramente novo e desconcertante - a existência do
ateísmo militante, operando em plano mundial”.
Além desses pontos, no mesmo documento emergem outros assuntos que motivaram a convocação
do Concílio: “Estas dolorosas averiguações conclamam ao dever da vigilância e despertam o senso da
responsabilidade. Almas sem confiança veem apenas trevas tomando conta da face da terra; (...) as guerras
sangrentas que se seguiram em nossos tempos, as ruínas espirituais causadas por tantas ideologias e os
frutos de experiências tão amargas; (...) o progresso científico, que deu ao homem a possibilidade de criar
instrumentos catastróficos para a sua destruição” (nº 4). Também “um mundo que revela um grave estado
de indigência espiritual” (nº 6). Neste documento o beato João XXIII se revelou em modo particular
sensível às situações, nas quais também a Igreja católica ucraniana, entre outras, se encontrava na época: “A
isto se acrescentam os imensos sofrimentos de cristandades inteiras, onde uma multidão de pastores, de
sacerdotes e de leigos, pela invicta firmeza da própria fé, sofrem perseguições de todo gênero e revelam
heroísmo certamente não inferior aos dos períodos mais gloriosos da Igreja” (nº 5).
“Uma nuvem de tristeza e de provações” são, de certa forma, as palavras que introduzem aos
motivos que emergem no discurso de abertura (cf. nº 4) – “nuvem” que o Papa enfrenta com exemplar
firmeza na fé e otimismo realista ao dar início à I Sessão do Concílio. O beato João XXIII focalizou antes de
tudo a origem principal das dificuldades, ou seja, a continuidade do “mesmo problema”: os fiéis e os infiéis
com as respectivas obras e consequências, enquanto Cristo está “sempre a brilhar no centro da história e da
vida” (cf. II.5).
Na parte IV do seu discurso o Papa discorda dos pessimistas, os assim chamados “profetas da
desventura” (n. 2 e n.3), leva em consideração o mundo demasiadamente ocupado com as questões de ordem
política e econômica, “que já não encontra tempo de atentar em solicitações de ordem espiritual, de que se
ocupa o magistério da santa Igreja” (nº 5). O mesmo Pontífice manifesta particular sensibilidade em relação
aos que, apesar de terem o direito e dever de participar do Concílio, estão injustamente ausentes:
“confessamos-vos que sentimos dor vivíssima pelo fato de muitíssimos Bispos, que nos são tão caros,
fazerem hoje sentir aqui a sua ausência, por estarem presos pela sua fidelidade a Cristo, ou detidos por
outros impedimentos” (nº 6).
Como principais objetivos do Concílio eu gostaria de salientar também o que emerge dos dois
documentos acima citados. A “Humanae salutis” indica que o Concílio pretendia antes de tudo “pôr em
contato com as energias vivificadoras e perenes do evangelho o mundo moderno” (nº 3); “rearmar toda a
nossa confiança em nosso Salvador, que não se afastou do mundo, por ele remido” (nº 4); “opor-se,
decididamente, às ideologias materialistas e negadoras da fé” (nº 5); “dar à Igreja a possibilidade de
contribuir mais eficazmente na solução dos problemas da idade moderna” (nº 6); “dever urgente (da Igreja)
de dar maior eficiência à sua robusta vitalidade, e de promover a santificação de seus membros, a difusão
da verdade revelada, a consolidação de suas estruturas” (nº 7); “reconstituir aquela unidade visível de
todos os cristãos e que corresponda aos desejos do divino Redentor” (nº 8); “oferecer uma possibilidade de
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suscitar, em todos os homens de boa vontade, pensamentos e propósitos de paz” (nº 9); “impor-se a ponto
de revestir de luz cristã e penetrar de fervorosa energia espiritual não só o íntimo das almas mas o conjunto
das atividades humanas” (nº 12).
As metas conciliares que emergem do discurso de abertura são: “afirmar, mais uma vez, a
continuidade do magistério eclesiástico, para o apresentar, em forma excepcional, a todos os homens do
nosso tempo, tendo em conta os desvios, as exigências e as possibilidades deste nosso tempo” (II. 2); “nova
ordem de relações humanas” (IV. 4); “defesa e difusão da doutrina” (V); “que o depósito sagrado da
doutrina cristã seja guardado e ensinado de forma mais eficaz” (V. 1); “renovada, serena e tranquila
adesão a todo o ensino da Igreja, na sua integridade e exatidão (...); progresso na penetração doutrinal e na
formação das consciências (...); que esta doutrina certa e imutável, que deve ser fielmente respeitada, seja
aprofundada e exposta de forma a responder às exigências do nosso tempo (...); usar a maneira de
apresentar as coisas que mais corresponda ao magistério, cujo caráter é prevalentemente pastoral” (VI. 6)
e “promover a unidade na família cristã e humana” (VIII).
Sem dúvida, este Papa percebia o peso de uma Igreja demasiadamente clericalista, jurisdicionista e
até triunfalista, necessitando, portanto, naquela época, de “atualizações oportunas” (discurso de abertura,
III.4), ou seja, uma atualização no seu justo significado eclesiológico. A Igreja, definida depois pelo Concílio
como “povo de Deus”, precisava dar uma resposta vital à secularização e ao pluralismo. Era evidente a
necessidade de uma eclesiologia que permitisse maior abertura para o mundo moderno, reconhecendo por
um lado a autonomia da realidade terrestre, mas por outro, indicando o caminho para superar o
individualismo e dar novo vigor à Igreja como comunidade. O problema das divisões entre os cristãos
representava um desafio para a Igreja católica, que precisava com urgência mudar seus conceitos e atitudes,
inaugurando um verdadeiro ecumenismo. Na sua missão no mundo a Igreja via-se necessitada também de
uma nova forma de diálogo inter-religioso. O “povo de Deus” necessitava voltar às fontes, em modo
particular à Palavra de Deus, mas também revalorizar a fonte patrística. De modo geral, a meta buscada pelo
beato Papa João XXIII era uma Igreja atualizada e ao mesmo tempo fiel quanto à continuidade da doutrina
dos 20 Concílios ecumênicos precedentes.
Tendo revisto os problemas enfocados e as metas do Concílio Vaticano II, questionamos: Os
problemas apresentados foram solucionados ou ainda permanecem sem solução? No que tange aos objetivos
traçados, o Concílio deu uma resposta clara e objetiva às tais situações? Afinal de contas, quais são os frutos
deste evento único da história?
Em 1995, o beato Papa João Paulo II, o classificou como “um momento de reflexão global da Igreja
sobre si mesma e sobre as suas relações com o mundo”. Tentando dar uma breve definição deste evento que,
sem dúvidas, marcou a vida e a missão da Igreja, escolhi somente duas ações que considero principais: antes
de tudo, neste Concílio a Igreja católica atualizou a sua identidade, e o que precisamente nos interessa, ela é
única enquanto instituição divina, mas ao mesmo tempo abrange, como iguais em dignidade, todos os ritos –
o latino e os ritos orientais, portanto, multiplicidade na unidade; a segunda ação – o Concílio traçou um
projeto de vida e missão para o futuro da Igreja católica. O Concílio, portanto, fez a sua parte.
Posteriormente os Sumos Pontífices o aplicaram na vida da Igreja e o aprofundaram por meio de seu
magistério. Todos os católicos e também não católicos tiveram acesso livre, seja aos documentos emanados
pelo Concílio, seja ao magistério papal.
Hoje, porém, observamos que os problemas apontados pelo beato Papa João XXIII em 1961 e 1962
continuam, na maior parte, atuais. Buscando maximamente o equilíbrio entre as visões otimistas e as
pessimistas, temos que reconhecer realisticamente a presença de uma grave crise religiosa, espiritual e moral
na Igreja e na sociedade. O esquecimento de Deus e do seu Senhorio sobre a humanidade e o mundo. O
abandono dos valores espirituais e morais. As constantes tentativas de realização do ser humano através dos
meios econômicos, políticos e tecnológicos, prescindindo de Deus e dos Seus mandamentos. Existem vários
outros desafios atuais que não citarei aqui para ser breve nestas considerações gerais. A título de exemplo,
vejamos mais concretamente pelo menos alguns pontos.
O Concílio Vaticano II denunciou a época dos nefastos impérios totalitários do século XX.
Analisando, porém, a realidade atual da sociedade mundial, constatamos que hoje o Povo de Deus não está
livre de sistemas políticos totalitários e de imperialismos. Há milhões de pessoas privados da liberdade
religiosa ou ainda alienados pelo fundamentalismo ou fanatismo religioso. É reinante o império do
individualismo, do subjetivismo, do relativismo.
Façamos um aceno ao tema que interessa de modo especial à Igreja Greco-católica ucraniana. Além
da Constituição dogmática sobre a Igreja (Lumen gentium) e a Constituição Pastoral “A Igreja no mundo
contemporâneo” (Gaudium et spes), o Concílio emanou os Decretos sobre as Igrejas católicas orientais
(Orientalium Ecclesiarum) e o Ecumenismo (Unitatis redintegratio). Que influências tiveram estes
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documentos, especificamente, no relacionamento entre
católicos latinos e católicos orientais? Com muito
prazer, reconhecimento e gratidão eu menciono a
Hierarquia católica em Portugal, com a qual tive
contatos pessoais. O Cardeal Patriarca de Lisboa, S.
Em. José Policarpo e os Excelentíssimos Bispos de
outras Dioceses, zelosos no seu ministério pastoral,
agindo autenticamente segundo o espírito do Concílio
Vaticano II, buscaram pessoalmente para os fiéis
greco-católicos ucranianos e outros imigrados, a
assistência pastoral nos respectivos ritos e até línguas.
A maior parte da Itália também agiu assim.
Infelizmente, não foi igual o relacionamento em vários
outros países que também receberam milhares de imigrantes pertencentes às diversas Igrejas católicas
orientais, principalmente ucranianos. Em vários casos a liderança da pastoral latina nem sequer conhecia a
existência de Igrejas orientais católicas, permanecendo no preconceito mesquinho e sem fundamento de que
“os orientais não são católicos”! Em outros casos houve tentativas de latinizar imediatamente os fiéis
orientais com base numa ideia puramente preconceituosa de que “a unidade da Igreja consiste na
uniformidade do seu rito”! Tive oportunidade de estar com católicos orientais, principalmente ucranianos,
que têm dúvidas sobre a autoridade do Papa e da Sé Apostólica sobre eles, por serem orientais! Parece que
em alguns ambientes a Igreja, através dos seus líderes, desistiu de respirar com “os dois pulmões”, isto é,
como Igreja una, respeitando a própria pluralidade de ritos e Igrejas sui iuris (de direito próprio) – Igreja
latina e Igrejas orientais, com um vastíssimo patrimônio teológico, espiritual, litúrgico, intelectual, cultural...
O Padre Nicola Bux, da diocese de Bari (Itália), sendo um dos mais renomados teólogos e liturgistas
atuais, salienta que a hodierna crise da Igreja católica é causada pela crise da liturgia. Ele publicou (em
língua italiana) pela Ed. Piemme (Milão 2010), um livro intitulado de modo muito interessante: “Como ir à
missa e não perder a fé”. Através dessa obra apresenta alguns aspectos fundamentais e imprescindíveis da
liturgia, que foram se perdendo como consequência de reformas litúrgicas abusivas, contrárias ao que
pretendia o Concílio Vaticano II. Ele propõe, justamente, uma correção dessa reforma, antes de tudo a
recuperação de um pressuposto essencial: durante as celebrações reconhecer que somente Deus tem o direito
de ser adorado, como Ele se revelou na Sagrada Escritura e na tradição apostólica (cf. p. 29).
Portanto, evitando a linha pessimista, mas também o otimismo ingênuo, precisamos reconhecer
objetivamente e com os “pés no chão” que a Igreja, Povo de Deus, continua tendo hoje a maior parte dos
problemas contemplados em 1961 e 1962. Vemos vários novos problemas e desafios a serem enfrentados
com muita fé e coragem. De fato, não há razões para cruzarmos os braços, declarando a nossa satisfação
pelos frutos do nosso trabalho no espírito do Concílio Vaticano II. As perguntas postas sobre os frutos deste
Concílio precisam ser reformuladas mais justamente assim: Quem era responsável para fazer com que o
Concílio frutificasse melhor? De quem e de que dependiam os resultados esperados? Quem deveria ter
ajudado as pessoas que se consideram “católicas”, a pelo menos conhecer a identidade da Igreja católica,
desenhada pelo Concílio?
A falta de uma primavera ou de frutos sadios do Concilio Vaticano II não é culpa do Concílio ou dos
documentos por ele emanados. Os responsáveis pela falta de resultados mais concretos são os destinatários
das declarações e disposições conciliares, isto é, nós, fiéis católicos, pertencentes a várias Igrejas sui iuris
com os respectivos ritos. Porque os documentos do Concílio foram devidamente redigidos, formulados e
promulgados para serem estudados e colocados em prática por todos os católicos – uma prática
imprescindível para uma autêntica identidade católica. Mas, sem generalizar, não é isso que aconteceu. Até o
interesse dos fiéis por conhecer as declarações e disposições conciliares não foi suficiente. Por causa da
atitude de muitos católicos, em certos ambientes o Concílio parece não ter sido mais que uma “voz que
clama no deserto”. O Concílio foi autenticamente “ecumênico” e “católico”, mas resulta ter sido diferente a
atitude de grande parte dos fiéis. Em vários ambientes eclesiásticos a boa semente deste Concílio não teve a
sorte de cair “em terra boa” (Lc 8,8). Eis o motivo principal da insuficiência dos seus frutos.
Que estas considerações sejam um estímulo para cada leitor fazer a sua parte, perguntando a si
mesmo: qual é a minha contribuição para que o magistério do Concílio Vaticano II seja conhecido,
conservado, transmitido e levado em prática? O que farei concretamente para fazer frutificar melhor o
magistério conciliar e papal nos próximos anos? Como posso contribuir para “pôr em contato com as
energias vivificadoras e perenes do evangelho o mundo moderno” (Humanae salutis, nº 4)?
Pe. Basilio Koubetch, OSBM
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VISÃO CONTEMPORÂNEA DA FÉ
Finalizando o estudo sistemático-histórico da compreensão
da fé, apresenta-se nesta matéria a fé nos tempos modernos e na
visão atual, sem pretender esgotar o assunto, que é muito vasto.
I. FÉ NOS TEMPOS MODERNOS
A situação geral geográfica, social, econômica, científica,
eclesial, filosófica e teológica mudou radicalmente em relação à
Idade Média, forjando uma nova visão da fé.
A instalada divisão do mundo cristão, agora também no
ocidente, a descoberta de novos continentes com suas populações e
culturas autóctones e a consequente situação de missão, o
desenvolvimento da ciência e da tecnologia e a evolução da filosofia põem a teologia da fé perante novos
problemas, que foram abordados por teólogos e pelo Concílio Vaticano I.
Os debates teológicos estavam sendo fortemente estimulados pelos impulsos cartesianos. O
pensamento do filósofo René Descartes, nascido em 1596, caracterizou-se por algumas qualidades
intelectuais que foram integradas de alguma forma no pensamento teológico: clareza e nitidez, gosto pela
evidência, método lógico, solidez racional, em oposição a qualquer confusão obscura. Isso levou à
formulação de uma fé científica ou silogística.
Diante do deísmo, ou seja, a doutrina que professa a existência de Deus somente pela razão natural
excluindo a revelação sobrenatural, e da cosmovisão (visão do mundo) procedente das ciências da natureza,
que tiveram um grande avanço, foi preciso provar a possibilidade e o fato da revelação. A demonstração da
veracidade de Deus e a prova do fato da revelação contida na Bíblia devem apresentar a certeza da fé
(certitudo reductive metaphysica).
A teologia católica passou a acentuar o caráter objetivo da fé e esforçou-se por elaborar a
objetividade da fé como conhecimento responsável. A teologia protestante continuou acentuando a fé
fiducial. Ambas caíram em reducionismos.
Diante de tentativas nem sempre bem-sucedidas, chegou-se a atos e definições do magistério. O
Concílio Vaticano I desenvolveu a mais extensa tomada de posição magisterial em questões de fé. O homem
crê com base na autoridade de Deus que se revela. A fim de que esta fé seja adequada à razão, Deus oferece,
além do auxílio interno do Espírito, também argumentos externos da revelação (argumenta revelationis), que
são adequados à capacidade de perceber de todos.
II. FÉ SEGUNDO A TEOLOGIA CONTEMPORÂNEA
Na teologia atual, continua-se a atribuir importância central ao problema da fé. As contribuições
teológicas são vastas. A presente matéria se restringe a uma visão geral e algumas questões particulares.
1. Visão geral
A reflexão filosófica (K. Jaspers, G. Marcel, M. Buber) e a teológica (K. Barth, P. Tillich, G.
Ebeling, B. Welte) trabalham em conjunto. De início, retomam-se criticamente colocações do passado: do
lado católico, o neotomismo; do protestante, a teologia liberal.
Porém, estão em primeiro plano problemas que se abrem para novas reflexões e tarefas. Na primeira
fase do trabalho teológico dominava o elemento pessoal. Vê-se a fé sobretudo como ato que dá base para a
pessoa e descreve-se a razão crente. Na fase seguinte dos tempos do Concílio Vaticano II entram na reflexão
os temas da fé e mundo, fé e futuro, fé e libertação.
O próprio concílio tematiza a fé em particular no capítulo I da Dei Verbum. As afirmações do
Concílio Vaticano I, retomadas de forma sucinta e comparativa (não mencionando os argumenta
revelationis), são inseridas neste documento no novo contexto da compreensão da revelação com novas
acentuações. A fé é descrita como livre e total sujeição do homem a Deus e como assentimento (não limitado
só à inteligência) a auto comunicação de Deus.
O Concílio Vaticano II define a fé do seguinte modo: “ao Deus que revela deve-se ‘a obediência da
fé’ (Rm 16,26; 1,5; 2Cor 10,5-6), pela qual o homem livremente se entrega todo a Deus prestando ‘ao Deus
revelador um obséquio pleno do intelecto e da vontade’ (Dei Filius) e dando voluntário assentimento à
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revelação feita por Ele. Para que se preste essa fé, exigem-se a
graça prévia e adjuvante de Deus e os auxílios internos do
Espírito Santo, que move o coração e converte-o a Deus, abre
os olhos da mente e dá ‘a todos a suavidade no consentir e crer
na verdade’ (Vaticano I). A fim de tornar sempre mais profunda
a compreensão da Revelação, o mesmo Espírito Santo
aperfeiçoa continuamente a fé por meio de Seus dons”.
2. Algumas questões particulares
a) Fé do “cristão anônimo”
“Cristão anônimo” é aquele que diz sim a Cristo sem o saber, no sentido em que assume um auto
compromisso com a verdade e a bondade. Pode-se dizer que esse cristão age a partir de sua fé implícita. A
denominação “cristão anônimo” surgiu com Karl Rahner, mas já foi desenvolvida por Santo Agostinho. Para
o teólogo alemão, quem assume a sua existência e, portanto, a sua humanidade, “com silenciosa paciência
(na fé, na esperança e no amor), quem a assume como mistério que se esconde no mistério do amor eterno,
como aquele que contém vida no seio da morte, este, se bem que não saiba, diz sim a Cristo... Quem assume
plenamente o seu ser do homem (e com maior razão quem assume o ser do outro) já escolheu o Filho do
homem, porque Deus acolhe o ser humano”.
No entanto, Rahner sofreu críticas de vários teólogos. Para estes críticos, o cristianismo anônimo
deve desembocar no cristianismo explícito, por estes motivos: a) sem Jesus ativo e operante na história, a
experiência transcendental dissipar-se-ia em nada; b) o cristianismo anônimo em si mesmo é uma realidade
fragmentária, incompleta e radicalmente débil; c) o dinamismo interno do cristianismo anônimo leva à união
ao cristianismo explícito, em virtude da força do Espírito Santo, ao reconhecimento de Jesus Cristo e da sua
Igreja. Neste contexto, a Igreja serve de sinal visível do auto comunicação de Deus ao mundo em Jesus
Cristo.
b) Fé e conhecimento
Da opção fundamental brota uma fome e uma sede maiores de conhecer aquele que nos convida, de
conhecer o que ele nos revela. Não existe fé autêntica que não procure conhecer o seu conteúdo e, sobretudo,
o próprio revelador.
Um cristão católico adquire seu conhecimento de fé, participando do culto e da vida da Igreja, que é
uma comunhão de fé em Jesus Cristo. Karl Rahner insiste em que isto não significa que o católico
individualmente estaria obrigado a aprender todas as definições de fé, nas suas distinções objetivas e em seu
desenvolvimento histórico. Rahner sente que, com grande frequência, são impostos detalhes em demasia,
sem que se dê visão de conjunto, visão de inteireza ou totalidade; isto de modo tal que os detalhes acabam
sendo não só infrutíferos, como podem até constituir um empecilho ao crescimento. A fé, em primeiro lugar,
deve concentrar a sua atenção no esforço de conhecer a Cristo e, através de Cristo, aprender como viver de
acordo com a graça do Espírito Santo e de viver a síntese de amor a Deus com o amor ao próximo.
O Evangelho é uma luz que atinge e abala a autossuficiência da filosofia e das ciências naturais. Ao
mesmo tempo, entretanto, a fé propicia uma profunda abertura a todas as dimensões do conhecimento
humano, introduzindo-as na síntese existencial. O Evangelho é o fermento na massa da busca humana que
quer encontrar a verdade. A fé, com efeito, necessita de um confronto e um diálogo constante com todas as
formas do conhecimento humano.
c) Fé como história da liberdade
É na fé e pela fé que prossegue a história da liberdade e da fidelidade criativas e redentoras. Pela fé,
a ação salvífica de Deus é recebida e compreendida. É pela fé que o homem se torna coautor na história da
salvação e é pela fé que a nova criação transforma-se em realidade, em nós e à nossa volta, e espera alcançar
a sua plenitude. A história da fé é a história da fidelidade à aliança, que nunca se apresenta como simples
repetição, mas que abre sempre novos horizontes no caminho da Jerusalém celeste. A história da esperança,
vigilância e discernimento está baseada na fé, uma fé atuante através do amor, da justiça e da paz. Por meio
da fé nossa memória é sacudida pela paixão, morte e ressurreição de Cristo. A fé insere a história de nossa
própria vida e a história do passado (inclusive a dos mortos) na história presente de nossa vida com Deus.
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d) Fé entre ortodoxia e ortopráxis
A fé cristã não é adesão a uma filosofia ou a um
sistema de ideias. Deus não se revela por meio de meras
palavras. Sua palavra é ato. Ele se revela, dá-nos participação
em sua vida e chama-nos a um total compromisso com ele: é a
sua ação que se torna inteligível. É o testemunho de Cristo que
dá a sua vida e morte. Podemos perfeitamente falar da
primazia da práxis. Devemos, porém, ser bem precisos,
insistindo no fato de que se trata de uma prática inteligente, de
uma prática inseparável da aceitação daquele que é a verdade;
verdade que inspira amor e dedicação a ele. “A fé é a resposta
global do homem a Deus, estendendo-se por toda a existência;
a esperança, o amor e a praxe cristã realmente não são consequências da fé, mas parte integrante da mesma”.
A fé nunca é um assentimento meramente intelectual, quando se trata verdadeiramente da fé
salvífica. A gratuidade da fé, como ação salvífica de Deus, não pode ser correspondida através de meras
palavras ou de meras ideias.
A crise de fé hoje não é tanto uma crise cognitiva ou intelectual, porém, muito mais, consequência de
um intelectualismo que separou uma coleção de doutrinas sob o nome de ortodoxia, enquanto esquecia, ou
até negava, que a fé não pode ser proclamada, não pode ser testemunhada sem o engajamento pessoal e
comunitário na vida quotidiana, nas instituições, nas estruturas, nos costumes da vida social e eclesial, que é
a ortopráxis.
e) Fé e moral
A ética cristã se fundamenta na religião, e a fé se exprime na vida moral. O fator mais decisivo na
configuração da ética cristã é, sem dúvida, sua conexão com a atitude religiosa do crente. A moralidade
cristã é parte integrante da religião e, consequentemente, a estrutura fundamental da ética cristã tem que ser
buscada na forma essencial da religião: se esta for entendida como diálogo com Deus, a moral tem que ter
uma estrutura responsiva ou dialogal.
O crer não se reduz ao empenho ético, mas, por outro lado, não tem sentido uma fé que não traga
consigo uma série de decisões empenhativas. Para um cristão não tem sentido nem o moralismo esvaziado ou
esvaziador do religioso nem o supranaturalismo esvaziado e esvaziador da moral. O equilíbrio estaria na
aceitação da peculiar atitude e o valor morais. A atitude moral para um cristão brota da vivência religiosa e,
ao mesmo tempo, serve de mediação entre a fé e o compromisso intramundano. O valor moral tem uma
função entre os valores religiosos e todos os demais valores.
O empenho ético vem a ser a pedra de toque da seriedade com que a fé cristã é tomada. “A ética
tanto no plano da reflexão como da ação, serve de verificação do caráter ‘operativo’ do Querigma cristão e
do discernimento teológico que o tematiza”. A atuação ética do crente tem sentido e coerência quando se
converte em práxis, transformação da realidade. A ética, pois, se torna a mediação da fé. Se o crer é
comprometer-se, o compromisso da fé somente é possível através das mediações éticas.
No plano da reflexão e formulação, a Teologia Moral requer alguns pressupostos metodológicos que
se abram ao horizonte da interdisciplinaridade, incluindo o mundo como autêntico lugar teológico. Isto supõe
ter que realizar o discernimento teológico moral através das mediações de outras ciências interdisciplinares
vinculadas à Teologia. Além disso, exige-se aceitar a validade da normatividade humana como mediação que
expressa e encarna a normatividade cristã. Isto para evitar o “fideísmo moral” e porque “a graça supõe a
natureza”.
A fé cristã consiste em aceitar Jesus Cristo como a Revelação definitiva, confessá-lo como Cristo,
Senhor, celebrá-lo mediante os sinais da fé e comunicá-lo aos demais. As categorias básicas do cristianismo
são a “boa notícia” (Evangelho), a “festa”, a “compartilha”. Contudo, o compromisso ético corresponde ao
cristianismo como elemento integrante. A fé que não incide na realidade humana é um fator alienado e
alienante. Dentre as formas de incidência que a fé adota destaca-se a incidência empenhativa e
transformativa. Essa é a ética. Por isso, a definimos como a mediação práxica da fé.
Enquanto mediação, a ética exerce um claro influxo sobre a fé: torna-a eficaz, proporciona-lhe
mecanismos de autocorreção, ajuda-a a conseguir a maturidade; é a verificação da fé enquanto a torna
patente e plausível. Por outro lado, a ética do cristão é uma ética influenciada pela fé. A fé introduz a ética do
crente num contexto novo: o contexto da fé.
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No Antigo Testamento, os profetas acusam como vazia
e vã a religião sem ética (Am 5,21-25; Is 1,10-16; Mq 6,5-8; Sl
50,5-15; 51,18-19). “Quero amor e não sacrifícios,
conhecimento de Deus mais que holocaustos” (Os 6,6). Estas
acusações eles as concretizam de um modo particular no terreno
da justiça social. Neste aspecto da vida é onde se põe à prova a
sinceridade da religião. De nada valem as práticas religiosas, se
não vierem acompanhadas de uma vida social justa. A voz de
Jeremias manifesta isso de modo taxativo (7,4-7). Isaías
interpreta o jejum em termos de justiça social (58,3-11).
A acusação dos profetas é radicalizada ainda mais na
pregação e atuação de Jesus. É clara sua intenção de continuar
na mesma linha iniciada pelos profetas (Mt 12,7). A pessoa vale mais que a instituição sabática (Mt 12,9-14).
Não se pode fazer injustiça a ninguém por causa de “falsas tradições religiosas” (Mt 15,1-7). “Ai de vós,
escribas e fariseus hipócritas, que pagais o dízimo da menta, da hortelã e do cominho, e descuidais do mais
importante da lei: a justiça, a misericórdia e a fé” (Mt 23,23).
Na carta de São Tiago encontramos uma formulação categórica desta relação entre religião e ética:
“A religião pura e sem mácula diante de Deus, nosso Pai, consiste nisto: visitar os órfãos e as viúvas em suas
tribulações e guardar-se livre da corrupção do mundo” (Tg 1,27).
Cristo é quem dá o fundamento e o dinamismo da moral cristã, mediante a prioridade da Boa Nova,
que é o caminho da salvação. A primeira regra de qualquer ensinamento dependente de Cristo deve ser a de
jamais separar a moral da Boa Nova. A doutrina dogmática que não dinamiza as consciências dos homens é
uma verdade estéril, isto é, não é uma verdade salvífica; por outro lado, uma moral que não brota do
Evangelho é um catálogo de imperativos, também esses estéreis, e incapazes de vivificar verdadeiramente a
consciência do homem.
Dom Volodemer Koubetch, OSBM
«До» ПРЕЗЕНТАЦІЇ КНИГИ О. АВГУСТИНА БАБ’ЯКА
19 червня 2013, Львів (УКУ)
Митрополит Андрей Шептицький – хто він для українця, християнина, священика? Що спонукало мене
вивчати його спадщину? Насамперед громадянський і духовний вибір Шептицького із усіма його наслідками,
тобто протистояння у власній родині, у шляхетських та польських колах й у колах спольщених вихідців з давніх
українських родів.
Митрополит на весь голос заявив про своє повернення до Церкви прабатьків, про те, що є українцем. На
таке могла відважитися тільки високошляхетна, глибоко духовна та патріотична, надзвичайно смілива
особистість. Польський граф, який заявив про своє повернення до українських коренів, що у середовищі
тогочасної польської аристократії та багатої буржуазії сприймалося як опускання «до хлопства», ставив себе поза
законами того суспільства. Він поставив на кін титул, маєтності, адвокатську перспективу, на здобутті котрої
наполягав батько, і ступив на висипану камінням і зарослу терням дорогу до відродження свого народу і Церкви:
народу приниженого, народу обкраденого, народу позбавленого державності сильними ворожими сусідами; які,
скориставшись нездатністю і незрілістю його верховників, залишили за ним лише право на злиденне існування,
виснажливий труд і напівголодну смерть. Йому відібрали навіть право молитися рідною мовою, за рідним
звичаєм виховувати і навчати дітей. Українець в тому часі не мав права на високооплачувану працю, на навчання
у вищій чи навіть професійній школі, якщо він не задекларував себе католиком у латинському обряді, що у
польській республіці означало визнати себе поляком.
Під час цього важкого для українців історичного періоду польський граф Роман Марія Шептицький
називає себе одним із небагатьох патріотів того страдницького народу і стає на його захист.
Зі спогадів матері Софії (з Фредрів) довідуємося, що уже в дев’ятирічному віці він заявив про своє
бажання стати греко-католицьким священиком, належати до чину Отців Василіян, чим дуже здивував рідних, які
належали до латинського обряду. Таке незвичайне для малої дитини рішення вразило батьків і вони його
сприйняли як провидіння господнє. Першою підтримала сина мати.
Підростаючи, хлопець міцнів у своїх переконаннях і у двадцятирічному віці вступив новиком у
Добромильський монастир Василіан, де після постригу прийняв ім’я Андрей.
Що іще спонукало мене досліджувати тему Шептицького – то це те, що процес беатифікації його триває
з 1955 року, що на мою думку, є аж занадто довго. Адже кожен день, кожен рік його подвижницького життя
вартий того, щоб про нього писати, щоб його вивчати. Він присвятив своє життя відродженню приниженої
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Церкви – Церкви свого знедоленого
народу. Силою своєї віри утверджував її
значення
далеко
поза
межами
провінційної Галичини, пробуджував дух
свободолюбства, віри і надії у найтяжчі
часи духовного занепаду, спровокованого
війною, а саме: у період 1920-1923 рр.,
коли після закінчення Першої світової
війни у старій Європі народжувалися нові
держави, і Україна мала шанс увійти у
число таких держав, та через політичну
близорукість своїх лідерів втратила таку
можливість. Опинившись під владою
більшовиків, Україна втратила будь-який
шанс на державність: західні держави не
бачили ні сенсу, ні можливості давати їй
економічну підтримку, а Ватикан, що
першим у Європі проголосив про
визнання її незалежності, втратив інтерес
до неї як такої, що опинилася у владі
безбожної диктатури. Він звернув свій
погляд і надії до єдиної у східній Європі
католицької держави – Польщі, яка
довела, що є державою, яка росте,
розвивається.
Тому
остання
без
особливих
труднощів
добилася
приєднання до своїх територій такого ласого українського шматка як Галичина.
Внаслідок спричиненої війною розрухи Галичина була зруйнована як матеріально, так і духовно.
Прагнення українців Галичини до національного і духовного відродження було надзвичайно сильним. Поляки ж
бачили у цьому загрозу для своїх націоналістичних амбіцій відбудувати велику Польщу включно з Галичиною,
що й стало головною причиною українсько-польської війни 1918-1920 років. А провідною силою у здійсненні
цих намірів була польська римо-католицька церква, очолювана львівським архієпископом Юзефом
Більчевським (1900-1923). В той же час українська греко-католицька Церква, яка ідентифікувалася з українським
народом, очолювана митрополитом Андреєм Шептицьким (1900-1944), не могла стояти осторонь природних
намагань українців Галичини до державної самостійності. Це породило неприязнь польського уряду – відтак і
польського народу – до Митрополита, якого виставляли зрадником держави, а значить і польського народу.
Польський уряд намагався усіма наявними засобами через дипломатичні канали показати перед світом
галицьку проблему як внутрішню, та Шептицький виніс її як міжнародний конфлікт. Знана і глибоко шанована
особа у християнському світі, Шептицький користувався великою повагою у Ватикані, (н.п. монс. Г. Бенедетті)
що створювало немалі проблеми для польських політиків, які намагалися усіма доступними методами усунути
його з Галицького митрополичого престолу, а значить і з арени національно-визвольної боротьби українців. І
вихід було знайдено. Завдяки політичним інтригам польської дипломатії у ватиканських дикастеріях, було
знайдено можливість також переконати Святішого Отця у необхідності відделегувати митрополита до
українських емігрантів за океан. Але там, у якості апостольського візитатора до українських поселень на
Американському континенті (США, Канада, Бразилія, Аргентина) мав змогу спілкуватися із президентом
Сполучених Штатів Ворреном Гардінґом. Відвідуючи країни Європи, зустрічався із монархами Бельгії,
державним секретарем Великобританії Джоном Д. Ґреґорі, та прем’єр-міністром Франції Пуан Куаре. Очевидно,
що великих фінансових результатів його поїздки не дали, але, використовуючи свій духовний авторитет та
шляхетське походження, звертався до сильних світу за підтримкою ідеї української незалежності, відкриваючи
перед ними справжні картини становища українців Галичини. Під час цих пастирських подорожей був під
постійним наглядом польських спецслужб та чиновників польських дипломатичних представництв, які
попередньо «готували ґрунт» для представлення його перед місцевими урядами, а також часто й українською
громадськістю, як політичного, антипольського, а не духовного лідера; намагалися таким же чином
скомпрометувати його місію і в очах Ватикану. Також під час перебування у Римі митрополит розвивав
інтенсивну діяльність на захист України в очах ватиканських дикастерій та при уряді Італії. Мав три зустрічі із
папами: Бенедиктом ХV, Пієм ХІ (колишнім апостольським нунцієм у Варшаві), під час яких мав нагоди
звітувати про результати Місії та показувати реальну пекучу ситуацію свого народу і Церкви у Галичині та на
нових землях. Але, відповідно до того, як змінювалася для Галичини історична ситуація, змінювалися і
реагування Ватикану на звернення митрополита, особливо на його звіти як апостольського візитатора про
духовні потреби українських греко-католицьких поселенців на американському континенті. Тільки через десять
років було призначено єпископа до Америки і аж через сорок-до Аргентини і Бразилії.
Мені потрапили до рук дуже цікаві, з історичної точки зору, протоколи зустрічі Митрополита із
польським послом при Ватикані Владиславом Скшинським (своїм родичем) про обговорення питання щодо
його власного ставлення та ставлення українців Галичини до польської держави після 15 березня 1923 р., коли
Галичина, за рішенням Ради Амбасадорів у Версалі (Франція), була закріплена за Польщею. На запитання пана
посла про те, як українці будуть тепер ставитися до польської держави, Шептицький відповів, що так само, як
поляки ставилися до австрійської імперії.
У протокольних листах польського посольства при Ватикані до свого уряду і апостольської нунціатури у
Варшаві і до Ватикану багато місця приділено труднощам, які Шептицький був змушуваний подолати при
поверненні до своєї єпископської столиці – Львова. Польський уряд створював все нові та нові умови щодо
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повернення митрополита, найголовнішою з яких була вимога написати пастирського листа до своїх вірних, що
засвідчив би вірне підданство його і народу польській державі. У той же час ватиканська дипломатія через
апостольського нунція у Варшаві вела постійні переговори з урядом Польщі щодо надання йому паспорта із
візою для вільного повернення до Львова. Діставши через певні джерела достовірну інформацію про те, що
польські спецслужби готували навіть замах на його життя, вважаючи державним зрадником, Шептицький,
передбачаючи це, пише 4 липня 1923 року зворушливого прощального листа до папи Пія ХІ, в якому робить
ісповідь своєї віри, наголошуючи, що він, як єпископ і пастир, ніколи у своєму житті не керувався ненавистю до
нікого, однак не міг стояти осторонь страждань своїх вірних і єдиною його метою було проповідувати Євангеліє і
любов ближнього на захист прав свого народу.
Митрополит Андрей Шептицький був живим втіленням долі Української Церкви і нашого народу в ХХ
ст. Його віра була непохитною, а енергія – невичерпною. Українська церква вихована великим митрополитом,
зуміла стати твердо на ноги і дала світові свідчення, євангельським змістом якого ми живемо й донині. За
стійкість, незламність, муки і оборону Української Греко-Католицької Церкви й українського народу ім’я
митрополита Андрея Шептицьткого викарбовано золотими буквами на скрижалях Хрестової Церкви й
українського народу.
Лише в останні десять років дослідники, серед яких і я, дістали дозвіл користуватися документами
архівів польської розвідки і дипломатичних діячів у Варшаві, а особливо секретного Архіву Ватикану, що й було
поштовхом для мене ширше вивчити цю проблематику.
TIJUCO PRETO SE RENOVA NO ANO DA FÉ
Tanto a comunidade ucraniana como a latina, vivenciando os grandes eventos que aconteceram neste
Ano da Fé e, especialmente, nos últimos dias, a comunidade latina celebrando as Santas Missões Populares e
a comunidade ucraniana recebendo em Visita Canônica o
Bispo Eparca Dom Volodemer, puderam se renovar pastoral e
espiritualmente a fim de prosseguir com mais ânimo a
caminhada da vida cristã e católica. A presente matéria
focalizará a visita propriamente dita do Bispo, a realidade
eclesial da comunidade ucraniana e um pouco de sua história.
VISITA CANÔNICA
A Visita Canônica em Tijuco Preto foi bastante atípica,
porque o Bispo não pôde chegar antes devido à sua
participação no I Simpósio de Teologia Oriental organizado e realizado pela FASBAM, Curitiba, nos dias 27
e 28 de agosto, o que lhe impediu de encaminhar antecipadamente o relatório. Programas extras, como a
participação do jantar com os religiosos em Prudentópolis e a visita às duas comunidades, a ucraniana e a
latina de Matão, além do forte resfriado, complicaram a situação. Foram cinco dias de visita.
1º Dia – 29 de agosto – quinta-feira
O Bispo Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM, vindo diretamente de Curitiba, chegou para o
almoço oferecido pelas Irmãs Servas de Maria Imaculada. Irmã Teodósia Dacechen, SMI é a superiora do
convento e trabalha com outras três religiosas: Neonila Onysko, Joaquina Oribka e Olga Slobodzian.
O Bispo foi hospedado no Centro Catequético Cristo Rei, inaugurado em fevereiro deste ano,
utilizando o apartamento pela primeira vez.
Com início às 15 horas, toda a comunidade se reuniu em frente à igreja para fazer uma recepção ao
Bispo, ao mesmo tempo calorosa e cheia de fé, situando sua pessoa no contexto do Ano da Fé e do 1025º
Aniversário do Batismo da Ucrânia, oficialmente celebrado pelo Príncipe São Volodemer e todo o povo.
O menino Michel Chelski declamou um poema, e as meninas Ana Flávia Mlot e Cíntia Rebinski
entregaram um buquê de flores ao Bispo. As crianças da catequese, os adolescentes do MEJ e alguns jovens
cantaram as canções “Boje diakuiu tobi” e “Pisnha sertsia”. A jovem Jaqueline Basniak cumprimentou o
Bispo em português. Tomando a palavra, o Presidente-executivo do CAP, Sr. Jacob Nazarko e sua Esposa
Lídia Slominski saudaram o Bispo com pão e sal. Discursando em ucraniano, a jovem catequista Andreia
Kobernovicz introduziu a canção a São Volodemer, que foi cantada com muita emoção por toda a
comunidade. O Pe. Deonizio Bobalo, OSBM recebeu o Bispo como um missionário e lhe desejou sucessos
em sua missão pastoral.
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Em seguida, foi celebrada a Divina Liturgia, em cuja
homilia o Bispo visitador fez uma introdução à sua visita
oficial e também falou sobre a vida cristã. Narrando o exemplo
de Matt Talbot, que se converteu e se santificou no Movimento
da Congregação Mariana, falou sobre a importância de
pertencer a um movimento eclesial com objetivo de nos
tornarmos bons cristãos.
Após a celebração litúrgica, foi montada a
programação da visita e se realizou a reunião com os membros
da comissão da igreja.
Às 20 horas, no convento das Irmãs Servas de
Prudentópolis, acompanhado pelas Irmãs Teodósia e Neonila do Tijuco Preto, Dom Volodemer participou da
homenagem aos religiosos e do jantar, uma bela iniciativa das Irmãs, que pelo segundo ano organizou o
evento com o objetivo de valorizar e congregar os religiosos em geral, incentivando mais seu testemunho
cristão e missionário e, sobretudo, as novas vocações. Em sua breve fala, lembrando a sugestiva ideia da
Irmã Celina Sloboda, SMI, o Bispo enfatizou que essa iniciativa é um “ensaio” para a criação da conferência
dos religiosos ucranianos no Brasil, que como sigla seria a CRUB, sobre a qual pediu orações e esforços na
sua efetivação, como resultado concreto do Sobor, que aconteceu em 2011.
2º Dia – 30 de agosto – sexta-feira
Tendo como guia a Irmã Teodósia, Dom Volodemer foi ao Matão, onde, na capela ucraniana, às
09h30min, estavam reunidas as duas comunidades, ucraniana e latina, para a recepção do Bispo.
A jovem comunidade ucraniana tem sua capela sob o patrocínio de Nossa Senhora de Fátima. No
passado, a capela foi uma escola municipal cedida à comunidade ucraniana, que atua com uma pequena
comissão: presidente Marcelo Martinhuk, vice Basílio Slominski, tesoureiros José Dygan (pai da catequista
Ana) e Silvana Mokretski. Tem seu grupo do Apostolado da Oração, cujos zeladores são: Geraldo Slominski
e Ana Martinhuk. Sobre a catequese ver abaixo segunda parte que trata da realidade eclesial.
Nessa semana, em todo o Município de Prudentópolis, na paróquia latina São João Batista,
realizavam-se as Santas Missões Populares, com a palavra de ordem: “Somos missionários em todos os
tempos e em todos os lugares – Seja, você também”.
Recebendo o Bispo, a catequista Ana Dygan leu um discurso de boas-vindas e o Presidente da capela
Marcelo Martinhuk e sua Esposa saudaram-no com pão e sal e um buquê de flores. As crianças da catequese
cantaram a canção religiosa ucraniana “Tam de ie liubov”.
Em sua homilia, abordando o Ano da Fé, o 1025º aniversário do Batismo da Ucrânia e o tema das
missões para o dia de hoje, Dom Volodemer falou especialmente sobre o perdão. Antes do “Credo”, o
celebrante dirigiu a renovação das promessas batismais. No final da Divina Liturgia, Marquiano Korelo
agradeceu ao Bispo pela visita e a todos os fiéis das duas comunidades pela união e trabalho conjunto e
convidou para a participação das Santas Missões Populares.
Feitas as fotos, a convite do Marquiano, Dom Volodemer visitou também a capela latina Nossa
Senhora das Graças, fez a bênção da mesma e do novo cruzeiro por ocasião das Santas Missões Populares,
dirigiu palavras apropriadas ao momento.
Voltando para Tijuco Preto, o Bispo almoçou na casa do Sr. Abel Schwetz e Marlene Gelinski.
Às 14 horas, os membros do Apostolado da Oração tiveram um momento de reflexão e oração com o
Bispo, que falou sobre as seis pilastras do Movimento e também sobre o problema da depressão, que hoje em
dia aflige muitas pessoas. Narrou dois exemplos concretos: o alcoólatra, que se converteu durante as Missões
pregadas pelo Pe. Basílio Zinko, OSBM e a mulher M. D. de 80 anos, que mudou radicalmente seu estilo de
vida sob o trabalho psicoterapêutico do psiquiatra Augusto Cury. Celebrando a Divina Liturgia, na breve
homilia, falou sobre o poder da fé, capaz de superar as maiores crises, lembrando o exemplo de fé de um
senhor e da Madre Tereza de Calcutá. Foi rezada ainda uma Panakheda.
Após a Missa, o Bispo fez o atendimento espiritual de um casal.
A janta foi na casa das Irmãs, após a qual Dom Volodemer concedeu uma entrevista para o programa
“Hora do tropeiro” da Rádio Esperança, dirigido por Abel Schwetz e Marlene Gelinski.
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3º Dia – 31 de agosto – sábado
De manhã, às 8 horas, Dom Volodemer encontrou-se
com as crianças da catequese, adolescentes do MEJ, equipe
catequética e catequistas, primeiro na igreja e depois no Centro
Catequético. Dialogou sobre alguns temas fundamentais da fé e
da moral, narrou a historinha do filho do cientista que, para se
“livrar” do menino curioso, picou um mapa-múndi e fê-lo
reconstituir, tirando a lição: para mudar o mundo é preciso
mudar o homem. Ao incentivar candidatos ao sacerdócio e à
vida consagrada, um menino revelou publicamente que quer
ser padre. O Bispo ainda distribuiu pirulitos, santinhos e sorteou alguns prêmios.
Para o almoço, Dom Volodemer foi convidado pela avó Cecília Dupchak (dos Basniak), pela nora
Josafata Chulek, filho Daniel Dupchak e o neto adotivo João Marcos Chulek. Irmã Teodósia o acompanhou.
De volta, o Bispo fez uma rápida visita à família do Sr. Volodemiro Kopietz, sua esposa Vitória (dos
Stefantchuk) e o filho Josafat.
Foram feitas fotos da igreja, seus pertences e seus arredores.
Às 15 horas, os jovens tiveram o seu encontro com o Bispo, que lhes celebrou também a Missa. Os
jovens marianos refletiram sobre a espiritualidade da Congregação Mariana, valores e liderança. Foram
narrados os exemplos do velho canoeiro e seus dois remos e do velho cacique, que entregou seu cargo ao
filho mais novo, que se saiu melhor na prova.
Após a celebração litúrgica, o Bispo fez uma visita ao cemitério, onde conversou com dois irmãos,
um dos quais trabalha em Guaramirim, que vieram visitar o túmulo de seu irmão falecido recentemente num
acidente de moto.
A janta ao Bispo foi oferecida pela família do Sr. Mário Irineu Chelski, cujos filhos são: Eric
Eduardo, Luiz Henrique e Rodrigo, que faz Agronomia em Guarapuava; sua esposa é Raquel Terezinha
Basniak.
Voltando para o pernoite, Dom Volodemer visitou e deu palavras de incentivo ao Grupo Liberdade
dos Alcoólicos Anônimos, que estava em reunião semanal numa das salas do Centro Catequético.
4º Dia – 01 de setembro – domingo
Apesar das chuvas à noite e das ameaças de chuva, o dia estava ensolarado e o encerramento da
Visita Canônica aconteceu com a vinda de muitos fiéis da comunidade. Às 09h30min, foi dado início à
Divina Liturgia, durante a qual o Bispo Eparca falou sobre os valores da comunidade, destacando o número
significativo de pessoas consagradas dali provenientes e incentivando novas vocações, sobre o pedido
insistente da Igreja neste Ano da Fé e do 1025º do Batismo da Ucrânia em ser mais e melhores discípulos e
missionários de Cristo. Antes da oração do “Creio em Deus Pai...”, o celebrante dirigiu em ucraniano e
português a renovação das promessas batismais.
Após a sessão de fotos, foi servido um saboroso almoço de confraternização no Centro Catequético
Cristo Rei. À tarde, o pessoal da terceira idade teve seu encontro e divertimento.
Tendo descansado um pouco, Dom Volodemer trabalhou na organização das fotos e na elaboração
do relatório geral da Visita Canônica.
5º Dia – 02 de setembro – segunda-feira
De manhazinha, o Bispo Volodemer celebrou a Divina Liturgia na capela das Irmãs Servas e após o
café da manhã trabalhou na elaboração do relatório e com as fotos do evento.
Atendeu espiritualmente uma adolescente, que veio com sua mãe. Depois atendeu ainda duas
senhoras.
Com as Irmãs Teodósia e Neonila, Dom Volodemer foi almoçar na casa do Sr. José Nazarko,
podendo assim conhecer mais a colônia e suas famílias. Sua primeira esposa Elvira Dzubatei é falecida e sua
atual companheira é Ivoni Shneider (de Pato Branco), que tem uma filha, Pâmela de Melo. José é primo do
Pe. Antônio e filho de Vassílio Nazarko, que mora nos fundos da chácara, do outro lado dos tanques de
peixes. Estavam na casa os filhos Vitoriano e Halisson, que moram e trabalham em Guaramirim.
Dom Volodemer trabalhou até às 17h30min. Antes das 18 horas, sob chuva fina persistente, viajou
de volta a Curitiba.
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REALIDADE ECLESIAL
Informações gerais. Atualmente, a comunidade ucraniana é formada por 256 famílias, atendida
desde abril deste ano pelo Pe. Deonizio Bobalo, OSBM. A igreja tem como padroeira a Santíssima
Eucaristia.
Linhas que pertencem a Tijuco Preto: Taboão, Bananal, Taboãozinho (agora passou para Ponte
Nova), Matão, Barreiro e Terra Cortada.
A situação econômica em geral é razoável. As famílias são de pequenos agricultores, a maioria ainda
vivendo da fumicultura, que encolheu nos últimos anos, pois nas famílias diminuiu o número de filhos e
também o uso dos fortes venenos começaram a preocupar os trabalhadores.
Recentemente, algumas famílias iniciaram a atividade com o ramo leiteiro. A apicultura é um setor
promissor, inclusive foi criada uma pequena associação de cinco famílias, sob a orientação da Unicentro e da
Secretaria da Agricultura. Ainda existem alguns carvoeiros e ervateiros. Outros cultivam hortaliças para a
escola.
Filhos de várias famílias foram trabalhar nas cidades maiores, inclusive de outros estados, e ajudam
financeiramente os pais. Sabe-se que a incipiente comunidade de Guaramirin, Santa Catarina, pertencente à
recém-criada paróquia de Mafra, na sua maioria é constituída por famílias que se mudaram de Tijuco Preto.
Administração. O Conselho Administrativo Paroquial, eleito em dezembro de 2010, é constituído
pelos seguintes membros: Presidente-executivo – Jacob Nazarko; Vice – Miguel Noga; Tesoureiro – Tadeu
Kobernovicz; Secretário – Miguel Kozechen e Pedro Kozechen; Conselheiros: Valdomiro Kadlubiski, João
Noga Neto, Joaozinho Kadlubiski, Miguel Kchevei, Alexandre Kobernovicz e Pedro Novossad. O dízimo foi
introduzido pelo Pe. Tarcísio há uns seis anos. Ir. Teodósia é a atual responsável.
Vida espiritual. A participação nas celebrações das Missas é regular, que, normalmente, acontecem
a cada segundo domingo do mês. Nos domingos Dias Santos em que não há Missa são celebradas novenas ao
Sagrado Coração de Jesus ou a Maria Santíssima ou ainda a novena à Santíssima Eucaristia, também a
oração do terço; todo primeiro sábado acontece a oração do rosário; em maio, rezam-se as novenas –
“Maivkas”; em outubro, recita-se o terço; na Quaresma, se faz a via-sacra; no final do ano, as famílias se
reúnem para a novena de Natal; nas primeiras sextas-feiras – hora santa.
Na reunião do CAP falou-se que “hoje em dia, os pais não têm controle sobre seus filhos. As leis
atuais não ajudam na educação dos filhos. O adolescente não tem medo do pai... é o governo que deve”. “A
sociedade e a Igreja vão bem se a família vai bem”. Foi relatado que já existe o problema da droga e que o
alcoolismo diminuiu, também pelo trabalho do grupo AA – Alcoólicos Anônimos.
Catequese. A coordenadora geral da pastoral catequética é a Irmã Teodósia Dacechen, SMI. Ela
conta com a ajuda de uma equipe de auxílio à catequese dirigida pela presidente Lurdes Krauczuk e a
tesoureira Terezinha Chelski. No Tijuco Preto, as Catequistas são: Irmã Joaquina – 3º nível – 15 crianças;
Andreia Kobernovicz (fez a 1ª etapa do curso catequético) trabalha com seis crianças que logo vão fazer a
Primeira Comunhão; Marilene Kobernovicz – 2º nível – 5 crianças; Marlene Gelinski – 1º nível – 7 crianças;
Thaís Chelski – pré-catequese – 3 crianças; total – 35 catequizandos.
Catequese em Matão: Catequista Ana Dygan (fez as três etapas do curso catequético): pré-catequese
– 2 crianças; 1º nível – 3 crianças; 2º nível – 3 crianças; total – 8 catequizandos.
Catequese no Taboão: Catequista Maria Gorete Harmatiuk: pré-catequese – 1 criança; 1º nível – 5
crianças; total – 6 catequizandos.
Uma vez por mês, no último domingo, acontece a reunião com os pais da catequese. A participação é
boa, louvável. Coloca-se o valor da presença do pai. “Não adianta exigir das crianças, se os pais não
participam; os pais são exemplos de participação”. As jovens catequistas são de famílias participantes que
vieram do MEJ e são muito dedicadas.

~ 16 ~

Irmã Teodósia e as Catequistas Andreia, Lurdes, Thaís e Marilene estão fazendo o Curso de Teologia
a Distância pelo ESTEF – Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana, com sede em Porto
Alegre, Rio Grande do Sul. A religiosa incentiva e ajuda nas tarefas. A veiculação do curso é feita pelo
Jornal Correio Rio Grandense. O curso é ministrado em várias etapas, que vão evoluindo aos poucos. As
Catequistas e as lideranças locais consideram que o curso catequético de Prudentópolis se torna demais caro,
se forem mandar mais jovens.
Movimento Eucarístico Jovem. Tijuco Preto – Coordenadora Irmã Teodósia. Tem 25 membros;
participam em média 20. Matão – Coordenadora Ana Dygan. Tem 7 membros (perseverança). Taboão – tem
25 aspirantes em preparação para ingressar no movimento.
Movimento da Congregação Mariana. Atualmente, existem 20 membros, que ingressaram
oficialmente, ou seja, fazendo a chamada “preinhatia”. O grupo dos jovens sempre existiu como
Congregação Mariana. O Presidente é Miguel Kozechen; Vice-presidente – Luciano Basniak. Participam do
grupo em torno de 30 jovens. Está sendo formado um grupo de jovens marianos na escola de Taboão.
Movimento do Apostolado da Oração. O zelador do grupo dos 87 senhores de Tijuco Preto é Pedro
Kozechen. Isabel Saplak é a zeladora do grupo das senhoras com 84 membros. No Matão, o zelador é
Geraldo Slominski, que conta com 10 homens; a zeladora é Ana Martinhuk, liderando 21 mulheres. No
Taboão, 58 mulheres são zeladas por Ivone Kadlubliski Saplak.
Movimento das Capelinhas. A maioria das famílias recebe a capelinha. Duas capelinhas circulam
pelas famílias: Perpétuo Socorro e Nossa Senhora das Graças. As famílias em geral ainda se reúnem para
receber as capelinhas e rezar junto.
HISTÓRIA
Tijuco Preto é uma das grandes e antigas colônias da Paróquia São Josafat de Prudentópolis. A
localidade está a uma distância de 33 km da cidade de Prudentópolis, ao sudeste, 9 km da BR 277, ao pé da
Serra Esperança.
A colônia começou em 1909 e o primeiro morador de origem ucraniana foi João Krautchuk. Quando
ele chegou, já havia na localidade duas famílias de moradores brasileiros. Logo chegaram as famílias
Nazarko, Shafranski, Kindrat, Lytvin e Petchefist. Inicialmente, foram uns 9 moradores e aos poucos
aumentou para 25 moradores ucranianos.
O catecismo para as crianças era ministrado pelas próprias famílias e se resumia no ensino das
orações e na preparação para a confissão e comunhão que eram feitas em Prudentópolis para onde se
dirigiam algumas vezes ao ano.
No ano de 1914, um morador da localidade, cumprindo uma promessa, construiu uma capela do rito
latino. Os moradores ucranianos também participavam das celebrações.
Apenas em 1919, os padres basilianos, tomaram conhecimento destes moradores e, sabendo que eles
não tinham assistência religiosa, enviaram o Pe. Januário Kotselouski, OSBM, que celebrou a Divina
Liturgia na casa de Estefano Witshimyszyn. A partir daquela data, a cada três meses rezava-se a Missa na
capela latina e mais tarde na casa de Basílio Lytchman.
O Pe. Kotselouski aconselhou o povo a construir uma capelinha para melhor atendê-lo. Em 1929, a
obra fora realizada, cujo tamanho era 6 m x 8 m. O padre fundou o grupo do Apostolado da Oração. A
Congregação Mariana entre os jovens foi introduzida em Tijuco Preto em 1931.
Mais tarde, quem atendeu a comunidade foi o Pe. Benedito Melnyk, OSBM. Durante a época da sua
assistência pastoral a comunidade já se havia multiplicado e a capela era pequena para comportar os fiéis.
Então por orientação do Pe. Benedito fora necessário construir uma igreja, o que fora feito em 1939: uma
igreja de madeira, grande e bonita, com uma cúpula no centro, consagrada aos Três Santos Hierarcas Basílio,
Gregório e João Crisóstomo. Quando a colônia passou a ser assistida pelo Pe. Januário Prestavski, OSBM,
foi escolhida como padroeira a Santíssima Eucaristia.
A pedido do Pe. Benedito, para auxiliar na assistência espiritual e cultural, vieram para cá as Irmãs
Servas de Maria Imaculada, no ano de 1943. Antes das religiosas a catequese das crianças era ensinada pelo
Sr. Jacó Basniak, Sra. Cecília Dubtchak e outros.
A escola com ensino fundamental foi fundada em 1989.
Com o tempo, a igreja ficou pequena, dando-se início a uma nova em alvenaria, com 36 m de
comprimento, 22 m de largura e 20 m de altura, com cinco cúpulas e duas sacristias e, na entrada, duas salas
para pequenas reuniões e também depósito de objetos da igreja. O terreno foi doado pelo Sr. Jacó Basniak. A
construção foi iniciada em 1987 e a igreja foi inaugurada em 12 de outubro de 1993.
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O pátio foi cercado. Foi construído o pavilhão de festas e um grande salão para apresentações
teatrais, almoços, etc. Nos anos de 2010-2012, foram construídas salas de catequese, escritório de catequese
e um apartamento para o sacerdote, constituindo o conjunto chamado “Centro Catequético Cristo Rei”,
inaugurado no dia 10 de fevereiro de 2013.
Padres que atenderam esta comunidade: Januário Kotselouski, Benedito Melnek, Martírio Kotovech,
José Martenetz, Melécio Kaminski, Efrem Krevey, Josafat Roga, Orestes Karplhuk, José Preima,
Bartolomeu Senhuta, Pacômio Ocintchuk, Soter Halek, Nicolau Ivaniv, Mateus Dmeterko, Mariano Strujak,
José Baranhuk, Doroteu Semtchiy, Atanásio Kupiski, Agostinho Ditkun, Inácio Doroch, Januário Prestavski,
Marcos Heuko, Basilio Sembalista, Tarcísio Zaluski, Jaime Valus, Sérgio Saplak e Deonizio Bobalo.
A comunidade também contribuiu com várias vocações sacerdotais e religiosas. Sacerdotes:
Volodemiro Burko; Borys Kotchiy; Arcenio Kozechen; Melécio Krauczuk; Marquiano Petez; Antonio
Nazarko e Vassilio Burko Neto. Irmãs Servas de Maria Imaculada: Lídia Tuardei; Jacinta Rodrigues e
Juliana Martinhuk. Catequistas do Sagrado Coração de Jesus: Maria Saplak, Sônia Kolachnek, Adriana
Zaiacz e Mariléia Risnei.
Portal Eparquial
LÍDERES DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
REFLETEM SOBRE A FÉ
Aproximadamente 50 líderes do Movimento do
Apostolado da Oração vindos das diversas paróquias da
Eparquia São João Batista, incluindo um número significativo
de religiosas, se reuniram durante o feriadão da Semana da
Pátria, nos dias 6 a 8 de setembro, na Casa de Retiros Irmã
Josafata Hordachevska, em Ponta Grossa, para orar, refletir e
se renovar na fé cristã e católica, visando um serviço pastoral qualificado na esfera do Movimento e das
Paróquias.
Por ocasião do Ano da Fé, 1025º Aniversário do Batismo na Ucrânia, Jornada Mundial da Juventude,
início do novo ano litúrgico, mês da Bíblia, o retiro foi consagrado ao tema da fé. Assim, o Bispo Eparca
Dom Volodemer Koubetch, OSBM desenvolveu três palestras sobre o conhecimento e a vivência da fé,
analisando também a sua realidade concreta com seus desafios e fraquezas na Igreja, situada numa sociedade
muito problemática em diversos aspectos. Irmã Eugênia Denishevicz, SMI, Coordenadora Eparquial do
Apostolado da Oração falou sobre a “Paróquia Viva”, um projeto de longo prazo da Igreja Católica
Ucraniana, como o lugar da vivência da fé. Irmã Maurícia Gaiovis, SMI apresentou 28 beatos ucranianos e
os personagens da sua própria congregação, que são exemplos de fé cristã: os padres fundadores Jeremias
Lomnytskij e Cirilo Seletskij, a irmã cofundadora Beata Josafata Hordachevska e as irmãs candidatas aos
altares Anatólia Bodnar e Ambrósia Sabatovicz, cujos processos de canonização estão em andamento.
O encontro começou dia 6 à noite com a celebração da Divina Liturgia e uma introdução aos
trabalhos. Foi um tempo intenso de estudos, reflexão e oração, motivando e fundamentando uma renovação
espiritual e pastoral. Durante o breve retiro, os líderes participantes, a maior parte exercendo o cargo de
zeladores, tiveram orientações práticas sobre a condução do Movimento do Apostolado da Oração. No
sábado à tarde houve um momento para o Sacramento da Penitência. À noite, Irmã Josafata Pachecheni, SMI
apresentou o vídeo em português sobre o sínodo sobre a vida consagrada, que aconteceu em setembro de
2011, em Prudentópolis. O dia de oração foi concluído com a bela celebração das luzes.
Domingo, dia, 8, Festa da Natividade de Nossa Senhora, com a Divina Liturgia encerrou-se o
encontro-retiro. Antes da profissão de fé, a oração do “Creio”, sob a direção de Dom Volodemer, os
retirantes renovaram suas promessas batismais. Antes da Santa
Comunhão eles ainda renovaram a consagração ao Sagrado
Coração de Jesus. Terminada a celebração litúrgica, o Bispo
abençoou os objetos sagrados e, numa cerimônia apropriada,
entregou os diplomas, fitas e medalhas distintivas aos zeladores
eméritos e atuais: Maria Novicki Volantchuk, Júlia Bordun,
Lídia Joch Zub, Tereza Prsybyszewski, Lúcia Firman
Koliniski, Jorge Olczove, Miguel Zubek. Finalizando, foi
concedida a bênção apostólica e realizado o envio missionário.
Portal Eparquial
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VISITA DE DOM VOLODEMER
E JUBILEU DE OURO DE VIDA CONSAGRADA
DA IRMÃ EFIGÊNIA EM JESUÍNO MARCONDES

Entre os dias 11 a 15 de setembro de 2013, a comunidade ucraniana de Jesuíno Marcondes, Paróquia
de Prudentópolis, vivenciou momentos especiais de renovação espiritual e eclesial recebendo o Bispo Eparca
Dom Volodemer Koubetch, OSBM em Visita Canônica e celebrando os 50 anos de vida religiosa da Irmã
Efigênia Gaudeda, SMI. Em três partes principais, o presente artigo apresenta: a visita episcopal e a
celebração jubilar, a vida atual da comunidade e a história, que foi pesquisada pelo Pe. Tarcísio Zaluski,
OSBM.
1. VISITA DO BISPO
1º Dia – 11 de setembro – quarta-feira
Vindo de Prudentópolis, onde conversou com o Pe. Tarcísio Zaluski, OSBM, que lhe repassou a
história da colônia e o relatório sobre a situação atual, o Bispo Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM
chegou à tarde e se instalou na casa paroquial. Às 18h30min, ele celebrou a Divina Liturgia na capela das
Irmãs Servas de Maria Imaculada. Três religiosas exercem trabalhos pastorais na comunidade: Efigênia
Gaudeda, Natanaela Dutka e Tânia Hupalo.
Após o jantar, o Bispo teve uma reunião com as religiosas para falar sobre a vida pastoral e cultural
da comunidade, completando o relatório elaborado pelo Pe. Tarcísio.
2º Dia – 12 de setembro – quinta-feira
Às 15 horas, o povo se reuniu para receber o Bispo. Em frente à igreja, o “revnêtelh” Sr. Eugênio
Strechar, falando em ucraniano, cumprimentou o Bispo, e o casal Mario Nakonetchney, que é Presidente da
Comissão, e Maria (dos Volanin), saudou-o conforme a tradição com pão e sal. Em seguida, o Pe. Tarcísio
Zaluski, OSBM deu as boas-vindas a Dom Volodemer, lembrando que Jesuíno Marcondes é uma das
primeiras comunidades ucranianas de Prudentópolis.
Adentrando a igreja, um grupo de crianças conduziu o Bispo dentro de uma corrente de flores até o
iconostase, onde se encontravam todas as crianças da catequese e do MEJ, que cantaram as canções
“Previtna pisnhu” e “U tsey harnenh denh”. O menino Elias Strechar, filho de Emílio Strechar e Cecília
Kohut Strechar e Gabriele Kraiczyj Barabach, filha do Melécio Barabach e Neonilia Kraiczyj Barabach
declamaram poema de boas-vindas. A menina Graziele Barabach, irmã da Gabriele, entregou um buquê de
flores ao Bispo. A crianças finalizaram a alegre recepção cantando “Mnohaia Lita”.
Em seguida foi celebrada a Divina Liturgia em cuja homilia o Bispo explicou sobre os objetivos da
Visita Canônica e sobre a necessidade de pertencer a um grupo ou movimento, a fim de cultivar a fé e a vida
cristã, tendo em mente a situação social desfavorável do mundo atual.
Na reunião com o CAP, Dom Volodemer completou o relatório geral com novas informações e
instruiu seus membros para trabalharem sempre em harmonia com outras lideranças locais.
3º Dia – 13 de setembro – sexta-feira
Logo de manhã, o Bispo teve um rápido encontro com os membros da Associação Marcondense de
Agricultores, liderada por Olívio Strechar, que estavam reunidos na sala principal do centro catequético. Os
presentes estavam ouvindo as orientações do Sr. José Amilcar Pastuch, que é Vereador, Diretor e Professor
da Escola Estadual de Jesuíno Marcondes. José explanou ao Bispo os objetivos e o funcionamento da
respectiva organização.
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O almoço foi na casa do Sr. Olívio Strechar, na Linha
Visconde de Guarapuava. Ele é casado com Marleia Strechar,
filha do zelador do Apostolado da Oração Sr. Eugênio
Strechar. O casal mora ao lado da casa do pai Paulo Strechar,
casado com Lúcia Kadlubiski, que mora provisoriamente no
paiol, porque está construindo uma casa nova em alvenaria.
Às 14 horas, houve um encontro com os membros do
Apostolado da Oração. Em sua palestra e homilia da Divina
Liturgia, Dom Volodemer falou-lhes sobre a identidade, os
fundamentos e a missão do Movimento nos dias de hoje.
À tarde, acompanhado pelos senhores Eugênio
Strechar e Olívio Strechar, o Bispo foi conhecer as instalações da Associação Marcondense de Agricultores.
Foi tirada uma foto da foto dos 10 anos de fundação: 09.09.1999.
O jantar foi gentilmente oferecido pela família Zazula da Segunda Linha. O Sr. Dionísio é casado
com Maria Zaribnhak e tem um casal de filhos: Dimas e Daiane. Com ele mora a avó paterna Anastásia,
originária da família Uhren. A família trabalha com olaria produzindo em média 200 milheiros de tijolos por
mês. Três irmãs do Dionísio são religiosas: Eutêmia, atual superiora geral da Congregação das Irmãs
Catequistas de Sant’Ana, Olga, que está trabalhando em Roma, e Raquel, que está em Alto Paraíso.
4º Dia – 14 de setembro – sábado – Exaltação da Santa Cruz
Às 08h, aconteceu um encontro com as crianças da catequese, catequistas e equipe de apoio à
catequese. O Bispo conversou com as crianças sobre os cartazes catequéticos expostos na sala principal do
centro catequético. Depois distribuiu santinhos e doces e fez sorteio de alguns prêmios. Às catequistas e
equipe de apoio ele doou subsídios e conversou em particular sobre o andamento da catequese na
comunidade, passando-lhes também algumas instruções.
Às 10h30min, foi celebrada a Divina Liturgia, durante a qual, depois da procissão com o Evangelho,
foi exposto o crucifixo para a veneração dos fiéis, pois hoje é Festa da Exaltação da Santa Cruz. Em sua
homilia, Dom Volodemer falou sobre o significado do máximo símbolo dos cristãos e sobre o valor do
sofrimento.
Após a celebração litúrgica, o Bispo concedeu bênção individual a todos aqueles que quiseram obtêla. Formaram-se, então, duas grandes filas: as pessoas vinham beijar o crucifico e receber a bênção
episcopal.
Indo para o almoço, em companhia do Sr. Eugênio Strechar, Dom Volodemer visitou e fotografou o
cemitério de Jesuíno Marcondes.
Na casa do Sr. Eugênio, casado com Maria Dierka Strechar, filha do falecido João Dierka, o Bispo se
inteirou melhor da luta da família no cuidado da filha Marlene que sofre de uma doença chamada Mal de
Wilson: uma doença genética grave, rara e incurável. Pelo atraso na descoberta, ela ficou com sequelas e há
sete anos está paralisada, recebendo somente alimentação parenteral. A doença foi descoberta pelo
neurocirurgião Dr. Afonso Antoniuk e atualmente está sendo medicada. Marlene está sendo atendida
permanentemente pela mãe. Ela foi uma jovem alegre e muito ativa na comunidade. Esta é ma cruz muito
pesada para a família. O pai disse que “se fosse fraco de espírito ficaria louco”. O casal aceita humildemente
a situação e não reclama, dando um belo testemunho de vida cristã.
Na reunião com os jovens, que foi às 14 horas, o Bispo fez uma palestra sobre a perseverança na
busca do bem e dos diversos valores da nossa fé e da rica cultura ucraniana. “Sem esforço pessoal e
comunitário, não se chega a lugar nenhum”, enfatizou.
5º Dia – 15 de setembro – domingo
Antes da Divina Liturgia, às 10 horas, a comunidade fez uma bela homenagem para a Ir. Efigênia
Gaudeda, SMI por ocasião do seu Jubileu de Ouro de Vida Consagrada. Houve uma entrada com as crianças
trazendo símbolos da data celebrada. Foi explicado para os fiéis o valor e o significado da Vida Consagrada e
o trabalho realizado pela religiosa durante esses 50 anos. Posicionadas em frente o iconostase, as crianças
cantaram canções e declamaram versos, terminando com um solene “Mnohaia Lita”. Religiosas da
congregação vindas de Prudentópolis e das comunidades vizinhas vieram prestigiar o Jubileu de sua coirmã
Efigênia.
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Lidas as intenções, foi dado início à Divina Liturgia,
concelebrada pelo Pe. Tarcísio. A celebração foi transmitida ao
vivo pela internet pela TVSim Brasil Canal Interativo On Line.
O conhecido professor e cantor Samuel Semchechen – o
Samuca – abrilhantou a solenidade acompanhando os cantos
litúrgicos principais ao som do teclado. Em sua homilia, o
Bispo Eparca discorreu sobre a necessidade de perseverar na
fé, no bem, nas virtudes e na pertença à Igreja e à comunidade,
agradecendo e enfatizando a perseverança jubilar da Ir.
Efigênia.
Antes da oração do “Creio”, Dom Volodemer dirigiu
em ucraniano e português a renovação das promessas batismais. Ir. Efigênia renovou os votos religiosos
antes da Santa Comunhão.
Após a Missa, foi distribuído o pão que o Bispo abençoou em sua recepção. No salão de festas, foi
servido um saboroso almoço de confraternização. Dom Volodemer cumprimentou especialmente o Sr.
Meron Charnei, que está parcialmente paralisado devido a um derrame cerebral, ele que foi até pouco tempo
uma das principais lideranças da comunidade. Realizaram-se várias rodadas de bingo.
Às 15 horas, foi apresentado em data show a vida da Ir. Efigênia. O jovem grupo folclórico “Iasni
Zori” se apresentou com quatro danças, finalizando com a alegre e envolvente “Dança do korovai”, da qual
participou toda a comunidade, pois até quem não é lá tão craque na dança ucraniana pôde levantar o
“korovai” e divertir os presentes com evoluções fáceis e espontâneas. Encerrando a festividade, Ir. Efigênia
cortou o bolo, que foi logo distribuído e saboreado. Alegres momentos! Parabéns, Ir. Efigênia! Parabéns,
comunidade!
2. VIDA DA COMUNIDADE
2.1 Informações gerais
As famílias são constituídas de lavradores: uma parte, a maioria, é de plantadores de fumo; outra
parte lida com a agricultura familiar, cuja produção de verduras, frutas, mandioca, batata, pão, bolos, etc. é
destinada principalmente para escolas, mas também hospitais, asilos; existe ainda uma parte constituída de
oleiros, carvoeiros, apicultores, criadores de gado leiteiro. Algumas famílias começaram a trabalhar com a
plantação de quivi.
O governo estadual e municipal, através da Associação de Agricultores local, está incentivando os
jovens para ficar no interior. Vem um professor de Prudentópolis dar curso sobre agricultura.
2.2 Administração
O atual Conselho Administrativo Paroquial (CAP) foi eleito em dezembro de 2010: Mario
Nakonetchney – Presidente-Executivo; Melécio Barabach – Vice-Presidente; Eugênio Strechar – Secretário;
Emilio Petchechvist – Tesoureiro; Conselheiros: Mario Strechar, Josafat Dvulatka, Miguel Dierka.
Estão sendo construídos banheiros. Até a realização da próxima festa, que será em outubro, serão
realizadas as reformas do salão de festas, segundo as normas de segurança exigidas pelo governo. Também
serão feitas melhorias na igreja: toda a parte elétrica será trocada, será colocada uma saída de emergência e
ainda serão instalados oito extintores. A chefia do Corpo de Bombeiros de Irati não vai mais pedir a troca do
forro e do coral por serem de madeira. O Pe. Tarcísio e sua equipe debateram bastante a questão e colocaram
argumentos históricos, religiosos e arquitetônicos para evitar a demolição da parte da igreja construída de
madeira.
2.3 Vida espiritual
As lideranças comentaram que diminuiu bastante a participação nas celebrações em Jesuíno
Marcondes, porque foram criadas novas comunidades sendo as mais antigas Rio Preto, Ponte Nova, Ponte
Alta, Palmital e atualmente Segunda Linha, que se tornaram autônomas. Linhas que pertencem a Jesuíno
Marcondes: Primeira Linha, Baixada, Linha Maurício, Linha Visconde de Nacar, em cuja escola é celebrada
uma Missa por mês, Linha Santo Antônio, Linha Novembro, Faxinal II, Brasília e Linha Visconde de
Guarapuava, que é “um pedaço da Ucrânia”, pois todos os seus moradores falam ucraniano.
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2.4 Catequese
A catequese é ministrada todos os sábados pelas Irmãs
Ifigênia e Tânia e por duas senhoras catequistas: Neonilia
Kraiczyj Barabach (casada, tem curso completo) e Joselaine
Mysko Kraiczyj (casada, fez três anos do curso). Joselaine
disse que foi gratificante ser convidada pela Ir. Efigênia para
trabalhar na catequese, o que lhe propiciou melhora de vida.
Distribuição das crianças: 1º nível – Joselaine – 10; 2º
nível – Neonilia – 9; 3º nível – Ir. Efigênia – 14 crianças; 4º
nível, perseverança – Ir. Tânia – 14, irão ingressar no MEJ no
final de setembro. Total de crianças na catequese – 47.
Equipe de apoio à catequese: Presidente – Sra. Terezinha Dierka Charnei; Vice – Anícia Kreskiuski
(formada em Pedagogia e é diretora da Escola Municipal do campo de Jesuíno Marcondes); Joselaine Mysko
Kraiczyj; Márcia Salache; Renato Sendeski; Luiz Michalchechen (esposo da Anícia), Neonilia Kraiczyj
Barabach. Terezinha faz um ótimo trabalho para a comunidade e para catequese.
2.5 Movimento Eucarístico Jovem
Ir. Tânia é a responsável, trabalhando com 14 adolescentes.
2.6 Movimento da Congregação Mariana
As reuniões são animadas pela Ir. Efigênia. As reuniões acontecem uma vez por mês. Inscritos são
28 jovens, que fizeram a recepção oficial, com mais 10 adolescentes aspirantes. Desses 28, 12 já estão fora:
muitos jovens estão nas cidades para estudo e trabalho.
2.7 Movimento do Apostolado da Oração
Existem seis grupos, contando o de Jesuíno Marcondes e das linhas vizinhas – 3 de senhores e 3 de
senhoras. Total de membros – 120: em Marcondes – 41 senhoras; 48 homens; na Linha Visconde de Nacar –
8 senhoras; no Faxinal II – 12 senhores; Linha Visconde de Guarapuava – 12 senhoras; Linha Maurício – 10
senhoras.
Em Jesuíno Marcondes, as reuniões são feitas separadamente: grupos separados das senhoras e dos
senhores. Irmã Efigênia acompanha o grupo das senhoras, com a ajuda da zeladora Sra. Lúcia Dierka
Strechar. O Sr. Eugênio Strechar é o zelador do grupo dos senhores. As reuniões são feitas no segundo
domingo do mês, após a novena.
2.8 Atividades culturais
Existe o grupo folclórico de danças ucranianas “Iasni Zori”, sob a coordenação da Catequista
Neonilia Kraiczyj Barabach. O grupo reconhece que a precursora foi a Ir. Efigênia, que tomou a iniciativa
em formar um grupo folclórico em Jesuíno Marcondes.
Em 2007, com a iniciativa do Grupo Folclórico Ucraniano Brasileiro Vesselka de Prudentópolis, sob
direção do então presidente Luís Xavier Pereira e dos componentes André Zakalugem e Milena Zakalugem,
deu-se início às aulas de dança folclórica ucraniana para o grupo de catequese de Jesuíno Marcondes.
Em 2009, a Secretaria Municipal de Cultura incorporou as aulas de dança ucraniana em um de seus
projetos, que tem por objetivo levar o folclore ucraniano às comunidades interioranas.
Em 2011, através do Projeto do Polo do PETI (Programa de Erradicação do Trabalho Infantil), as
aulas continuaram com um número maior de participantes, sendo fundado em novembro o Grupo Folclórico
Ucraniano “Iasni Zori”. Um coreógrafo do Vesselka de Prudentópolis vinha ensinar os passos para a
Catequista Patrícia Strechar e ela repassava isso aos seus catequizandos. Mas Patrícia teve que se ausentar,
porque foi trabalhar fora. Então, a Catequista Neonilia Kraiczyj Barabach e a Professora Daiane Bachta,
dentro do mencionado projeto, continuaram ensinando danças aos adolescentes e assim se formou
definitivamente o grupo atual, que é treinado pelo coreógrafo do Grupo Folclórico Vesselka Edilson Novak e
conta com aproximadamente 60 integrantes, entre adolescentes e jovens.
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3. HISTÓRIA
3.1 Nome
Nome dado à colônia em homenagem a Jesuíno Marcondes de Oliveira e Sá. Nasceu em Palmeira,
Paraná 1827, morreu em Genebra, em 1903. Foi um político e intelectual brasileiro. Formado em Ciências
Sociais e Jurídicas, em São Paulo. Habilidoso político ocupou posição de destaque na corte, amigo e
conselheiro do Imperador Dom Pedro II, foi Ministro de Estado dos Negócios da Agricultura Comércio e
Obras Públicas, vice-presidente e presidente da província do Paraná até novembro de 1889, quando da
proclamação da República, sendo inclusive o último governante do Paraná durante o período imperial. Após
a proclamação da República exilou-se na Europa, onde morreu, na Suíça em 1903.
Até 1880 a área, onde nasceu Prudentópolis era praticamente desabitada. Em 1882 começou a afluir
gente à localidade que foi anteriormente habitada por selvagens pertencentes às tribos dos coroados. Firmo
Mendes de Queiroz construiu uma casa e tentou a agricultura. Em 1884 mandou construir uma capela
consagrada a São João Batista. Firmo de Queiroz doou terras, para que nelas fosse construída uma povoação,
à qual deu o nome de São João do Capanema, em homenagem ao Santo Padroeiro e ao Barão de Capanema.
Em pouco tempo a povoação foi aumentando com a chegada de famílias de diversas procedências,
construindo-se a “Vilinha”, como passou a denominar-se entre os moradores da região.
Em fins de 1894 o Governo Federal resolveu colonizar a região de São João do Capanema. O Dr.
Cândido Ferreira de Abreu, Diretor da Colônia, resolveu denominar de Prudentópolis a colônia recémfundada, em homenagem ao então Presidente da República, Dr. Prudente José de Morais Barros, fazendo
desaparecer a antiga designação de São João do Capanema.
A “Vilinha”, então, como sede de colônia, tomou grande impulso. Em 1895 já apresentava aspecto
de povoação próspera e progressista, com ruas bem traçadas e grande movimento de colonos.
3.2 Chegada dos imigrantes
Foi por essa época que chegou ao Brasil a primeira leva de colonos imigrantes ucranianos que se
estabeleceram nas terras do Paraná, sendo registrado em 1896 a imigração de 1500 famílias,
aproximadamente 8 mil pessoas para Prudentópolis.
O processo de imigração ucraniana para Prudentópolis continuou até meados da década de 20. Isto
fez com que Prudentópolis se tornasse o município brasileiro que mais recebeu imigrantes ucranianos.
Outros imigrantes também se estabeleceram na região e foram importantes para o processo de colonização de
Prudentópolis, entre eles destacam-se os poloneses, alemães e italianos.
3.3 A divisão
Para maior facilidade de administração, e, diante do elevado número de imigrantes localizados ali, a
colônia de Prudentópolis foi dividida nos seguintes núcleos: Ivaí, Piraí (Piquiri), Maurice Faivre, Inspetor
Carvalho, Esperança, Santos Andrade, Sete de Setembro, Tiradentes, Dr. Vicente Machado, Rio Preto,
Quinze de Novembro, Visconde de Guarapuava, Coronel Bormann, Luiz Xavier, Vinte e Cinco de Outubro,
União, Olinto, Eduardo Chaves, Capanema, Carlos Gomes, Sertório, Cláudio Guimarães, Vinte e Três de
Abril, Iguaçu, Ronda e Mirim.
Dedicados à agricultura, à pecuária e à pequena indústria, esses colonos representavam fator de
grande progresso para a colônia, que prosperava extraordinariamente. Em 5 de março de 1906, foi criado o
município de Prudentópolis e instalado em 12 de agosto do mesmo ano, foi desmembrado de Guarapuava.
Em 20 de agosto daquele ano efetuou-se a instalação oficial do município, empossando-se as
primeiras autoridades municipais.
3.4 Linha Jesuíno Marcondes
Em 1907 foi nomeado diretor das colônias ou núcleos existentes no município, o Sr. João Lhesh. No
mesmo ano, além dos 30 já existentes, foram criados mais dois núcleos para imigrantes: Linha Marcondes,
uma grande área de terreno pertencente a Balduíno Antônio Pereira, e Linha Senador Correia. Foi dado o
nome de Linha Marcondes a um dos novos núcleos em homenagem ao Jesuíno Marcondes. Romário Martins
na sua história do Paraná destaca que Jesuíno Marcondes, criada em 1907, povoada de austríacos e russos
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(eram assim denominados os ucranianos naquela época chamados de rutenos ou russos) que provinham do
império austríaco), que a colônia Jesuíno Marcondes compunha-se de imigrantes laboriosos.
O assentamento ainda não tinha nome quando recebeu os primeiros imigrantes nos primeiros anos de
1900. Em 1906 ali já havia um assentamento de imigrantes ucranianos e poucos poloneses. A área foi loteada
em 65 lotes onde se construíam, formando uma pequena aldeia.
Ainda antes do surgimento desta vila, muitos imigrantes já tinham se instalado na Linha Visconde de
Guarapuava, Linha Rio Preto, Linha Maurício e Linha Visconde de Nácar. Quando começou a ser formada a
nova colônia, os imigrantes construíam ali suas residências e como seus terrenos para plantio estavam em
lugares mais distantes se dirigiam durante a semana para suas lavouras (roças).
O novo assentamento recebeu atenção especial do diretor das colônias João Lesh. Ali o Sr. Simão
Kukurudza tinha sido contratado pela comunidade para dar aulas para as crianças. De início lecionava apenas
em ucraniano e era pago pelos pais, mas graças ao trabalho do diretor J. Lech a maioria das escolas do
interior de Prudentópolis começaram a receber ajuda do governo com a condição que ensinassem a língua
portuguesa, história e geografia do Brasil. A escola de Marcondes foi uma das primeiras do interior que foi
reconhecida pelo governo e tornou-se escola pública em 1916. O Sr. Simão Kukurudza prestou exames em
Curitiba e foi aprovado para ser professor estadual em Marcondes.
O padre Marquiano Skirpan, OSBM começou a dar assistência à nova colônia desde o início, isto é
em 1907 e rezavam a missa em casas de família, principalmente na casa de Simão Kukurudza.
A primeira igreja foi construída em 1915-16. Vinte anos mais tarde, em 1934-6 a primeira igreja foi
modificada, coberta de telhas e foi consagrada pelo Visitador Apostólico Dom João Butchko em 15 de
setembro de 1936.
Participavam nas celebrações das missas os fiéis das linhas vizinhas, como de Maurício Faivre,
Visconde de Nácar, Visconde de Guarapuava Primeira, Segunda e Terceira Linhas, Baixada, Rio Preto,
Maurício Faivre, Franca Almeida, Linha Nácar, Linha Novembro, Santo Antônio, Linha Dezembro, Ponte
Nova, Quebradentes, Cerro Azul e uma parte de Ponte Alta. Todas essas comunidades até o ano de 1977,
quando surgiram outras colônias nas vizinhanças, como Ponte Nova, Ponte Alta, Palmital, antes de
conseguirem ter sua igreja, frequentavam a igreja de Marcondes. Terceira igreja construída graças aos
esforços de Pe. Januário Prestavskei nos anos 1962-77. Consagrada por Dom Efraim Krevey, em 1977.
As primeiras missões em Marcondes foram pregadas pelo Pe. Benedito Melnyk, OSBM, durante três
dias, de 17 a 20 de abril de 1935. No final dessas missões, 28 crianças, preparadas pelas jovens da
Congregação Mariana, fizeram sua primeira comunhão. Houve 900 comunhões durante esses três dias.
Já desde início a colônia demonstrou espírito de associatividade e confiança na sua comunidade.
Além de traçar as ruas da colônia, um grupo de 20 pessoas-sócios adquiriram 11 alqueires de terreno abaixo
do quadro urbano, sendo que 10 alqueires seriam para serem repartidos em partes iguais entre os sócios e o
restante era destinado para estrada e para o cemitério local. Entre alguns membros daquela sociedade
encontramos as famílias dos Huhren, Demeterko, Kutianski, Borush, Bahri, Boiko, Kolosovskei, Smek e
outros.
Famílias tradicionais da colônia: além das acima mencionadas, encontramos as famílias de
Zaribniak, Kukurudza, Szpak, Strechar, Litven, Kossar, Snak, Boiko, Tchuy, Zaiontz, Lechakoski, Banach,
Kurta, Katolik, Kozechen, Salash, Kaduk, Charnei, Kraiczyj, Bachta, Dvolatka, Groshko, Kadlubiski,
Kaduk, Kurta, Dinis, Brezoski, Huhren, Demeterko, Kutianski, Boruch, Bahri, Boiko, Kolosovskei, Smek,
Dierka, Berenda, Volovski, Maiczuk, Maistrovicz, Zazula, Cioma. De Ponte Nova: Melnyk, Futra, Pastuch,
Tserkovniuk e outros.
Entre os anos de 1919-23, comunidade adquiriu também 10 alqueires de terra de Pedro e Eva
Daczuk. Este terreno foi denominado “Hromadshke Pole” - terra da comunidade, onde, por muitos anos, em
regime de mutirão, o povo cultivava milho e feijão em benefício da igreja e das irmãs locais como forma de
remuneração pelos serviços prestados por elas no ensino da catequese, zelo da igreja, aulas de língua
ucraniana, preparação de teatros e concertos, atendimento aos doentes no posto de saúde, onde casos de
menor urgência eram atendidos gratuitamente pelas irmãs, entre as quais deve ser lembrada a Irmã Eusébia,
que até executava pequenas intervenções cirúrgicas (naquele tempo não se ia ao hospital ou ao médico em
casos menores), resolviam-se casos na comunidade.
Sacerdotes que ali trabalharam: Marquiano Skirpan, Rafael Kernytskyj, Januário Kotselovslkyj,
Eustáqui Turkovyd, Orest Dub, Irenarco Malaniak, Pacômio Osintchuk, Benedito Melnyk, Orest Karplhuk,
Melecio Kaminsky, José Prejma, Josafat Roga, Teodósio Kutchenski, Efrem Krevey, Inocencio Baran,
Meron Baraniuk, Agostinho Ditkun, Clemente Hadada, Doroteu Zubatch, Dionísio Lachovicz, Pedro
Blastchechen, Valdomiro Koubetch, Passivo Lozovei, Januário Prestavskei, Geraldo Daciuk, José Vavrek,
Basílio Cembalista, Tarcisio Zaluski, Atanásio Kupitskei, Sérgio Saplak, José Ratuchney, Hilário Bardal.
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Marcondes destacou-se sempre pela sua juventude, especialmente pela Congregação Mariana que foi
fundada pelo Pe. Rafael Krynitzkyj, OSBM em 1931. O número dos congregados sempre foi grande. O
jornal Prácia escreve que em 1935 havia na congregação 48 moças e 93 rapazes. Da Congregação Mariana
faziam parte jovens, meninas que se interessavam com assuntos da religião e da cultura, dedicavam-se à
leitura de livros que tinham na sua biblioteca. Em 1935 a biblioteca tinha 85 livros. Recebiam também quatro
jornais da Ucrânia: Pravda, Svit Dytyny, Nash Pryiatelh e Dzvinotchok. Nos eventos da comunidade a
Congregação Mariana sempre está presente.
O professor Simão Kukurudza lecionou até o ano de 1930 quando foi substituído pela sua filha Júlia
Kukurudza. Júlia, com a ajuda das moças da Congregação Mariana, desde pequena preparava as crianças
para a primeira comunhão até a chegada das irmãs servas de Maria Imaculada em 1936.
Em 1936, chegaram as irmãs Servas da Imaculada Virgem Maria e no dia 26 março foi inaugurada a
residência e as irmãs começaram o seu trabalho na escola, na catequese e na pastoral e também mantinham
um posto de saúde. A casa das irmãs e a escola foram construídas pelo povo por iniciativa e a liderança do
Rev. Padre Benedito Melnyk, OSBM, sob a chefia de Vasyl Kurta, presidente da comissão daquela época. A
nova escola foi inaugurada e benzida em outubro de 1937, pelos Padres Marquiano Skirpan e Irenarco
Malaniak. Era escola e servia para aulas de catecismo, língua ucraniana, reuniões culturais e teatrais e de
lazer.
Exerceram o cargo de presidentes das comissões – Simão Kukurudza, depois Basilio Kurta, Miguel
Boruch, Basilio Kurta, Miguel Kraiczyj, Valdomiro Salache, Daniel Charnei, Emilio Maitchuk, Meron
Charnei, Emiio Kraitchyj, Eugenio Strechar, Mario Nakonetchnei, Miguel Dierka, Emílio Petchechvist,
atualmente Mario Nakonetchnei.
Na crônica da comunidade destacam-se diversos eventos religiosos que eram comemorados
solenemente, como o 1º de novembro, dia dos heróis ucranianos que morreram pelo país, a celebração dos
950 anos da consagração da Ucrânia à Maria Santíssima, contribuição de quase todos os marcondenses para
a coroa de Nossa Senhora em Hoshiw, na Ucrânia, procissões solenes para festas religiosas na Paróquia de S.
Josafat em Prudentópolis, por exemplo, em de abril de 1927, para a bênção da pedra fundamental da igreja
de São Josafat, procissão para o cruzeiro em Rio Preto para renovar as promessas do batismo, concertos de
cânticos, apresentações teatrais. Faziam-se coletas para crianças órfãs na Ucrânia, para a libertação da
Ucrânia. Está anotada nos livros uma ajuda de 10$000 (dez mil réis) para vítimas da estiagem no Ceará.
Em 1924, a comunidade recebeu a visita do metropolita de Lviv Andrei Sheptetzkyj. Celebebrou a
Liturgia, no sermão incentivou o povo para se manter fiel na fé e conservar o seu rito. Após o almoço
conversou no bosque com os cantores de Prudentópolis e com o povo de Marcondes e até tomou chimarrão
junto com o povo.
Em 1930 foi visitada por Dom Constantyn Boghatchevski, dos EUA que celebrou a missa e no seu
sermão parabenizou o povo pela sua fidelidade à Igreja católica.
3.5 Ilustres visitantes em Marcondes
Bispo de Philadelphia; Visitador Apostólico Dom João Butchko, Dom Antônio Mazaroto;
Konstantyn Boghatchevsky. Em 1937 a colônia recebeu a vista de Dom Antônio Mazaroto de Ponta Grossa.
Houve uma grandiosa recepção do visitante pelas crianças, jovens e o povo em geral. O presidente da
comissão Miguel Boruch deu as boas-vindas em nome do povo. Foi celebrada a missa e no seu sermão, Dom
Mazaroto incentivou os fiéis a se conservarem fiéis à fé católica e ao seu rito, sublinhou a necessidade de
estudo. As crianças, dirigidas pelas irmãs, ofereceram ao bispo um concerto de canções ucranianas e
declamações.
3.6 Nomes das irmãs superioras
Izidora Chepovska (1936), Aquelina Kuzma (1937), Kalista Sydorak (1938), Josafata Voitovicz
(1939-40| 1940-42), Macrina Hnyda 1942-47), Filomena Pastuch (1948-53), Tekla Naghirniak (1954-58),
Constantina Jovta (195960), Gregoria Nahirniak (1961-63), Tereza Katereniuk (1964-66), Melania Dzioba
(1967-9) Sebastiana Shulhan (1970-71), Izabel Suchk (1972), Luciana Kortchaguin (1973-78), Arcádia Snak
(1979), Laura Pistun (1980), Odila Mechalichen (1981-86), Partenia Zavatsky (1987), Sofia Ternouska
(1988-92), Emanuela Tryhuk (1993-98), Demétria Fialka (1999-2004), Verônica Koubetch ((2005), Efigênia
Gaudeda (2006-2-13).
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3.7 Vocações sacerdotais e religiosas
Sacerdotes – Pe. Paulo Kraiczyj, OSBM, Pe. Irineu Kraiczyi, OSBM, Pe. Melécio Kraiczyi, OSBM e
Pe. Francisco Salache, SVD (rito latino).
Irmãs Servas de Maria Imaculada: Arcádia Snak, Nicodema Snak, Nadia Kraiczyi, Zélia Kadlubisky,
Josiane Kshyvy, Efigênia Gaudeda, Rosana Gaudeda, Amélia Kraiczyi, Lucia Kraiczyi, Maria Zélia Snak,
Amélia Berenda, Anna Maria Mesko.
Irmãs Catequistas de Sant’Ana: Eutêmia Zazula, Olga Zazula, Raquel Zazula, Sérgia Gaudeda.
Catequistas do Instituto Secular: Paulina Boruch, Bernadete Kraiczyi, Cecília Strechar.
Portal Eparquial
LINHA ESPERANÇA GANHA MAIS UM SACERDOTE

Com uma grande festividade litúrgica e popular, domingo, dia 06 de outubro, chegou o dia tão
esperado por Marcos Zubyk, seus familiares e toda a comunidade de Linha Esperança, Paróquia de
Prudentópolis. O dia estava especial: temperatura amena com muito sol, céu azul e nuvens esparsas.
Às 09h30min, estando o Bispo Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM, Padres, Diáconos e
Coroinhas paramentados, saíram em procissão da casa paroquial até a igreja, onde se fez a entrada solene.
Sob a coordenação da Irmã Rosana Gaudeda, SMI e locução da jovem Anete Yastremski, as crianças da
catequese fizeram uma apresentação sobre a missão sacerdotal. Os pequenos atores e atrizes focalizaram
principalmente os Sacramentos e, ao desenrolar a fita do Sacramento da Ordem, tiveram a participação do
Diácono Marcos Zubyk, OSBM.
Logo foi dado início à solene Divina Liturgia Pontifical, celebrada segundo as normas litúrgicas e,
para isso, obteve-se o auxílio do Pe. Basílio Koubetch, OSBM que pela primeira vez fez o papel de mestre de
cerimônia. Concelebraram 22 sacerdotes, entre os quais dois diocesanos. Entre os celebrantes principais
estava o Superior Provincial Pe. Paulo Markiv, OSBM, o Pároco Eufrem Krefer, OSBM, o Pe. Procópio
Lototsky, OSBM que é da Ucrânia e está concluindo o Doutorado em Mariologia em Roma; representando o
clero diocesano, concelebrou o Pe. Josafat Roiko – Pároco de Reserva.
Por estarmos no mês do terço e entre duas festas marianas: Nossa Senhora do Patrocínio (2 de
outubro) – padroeira da igreja e da comunidade de Linha Esperança e Nossa Senhora da Conceição
Aparecida (12 de outubro) – padroeira do Brasil, as leituras do 20º domingo foram mudadas para focalizar a
presença de Maria na Igreja e sua importância na vida presbiteral. Assim, foram lidos os textos At 1,12-14 e
Lc 2,41-52 e, em sua homilia, Dom Volodemer falou sobre a espiritualidade mariana do sacerdote. “Sua mãe
(Maria mãe de Jesus), porém, conservava a lembrança de todos esses fatos em seu coração. E Jesus crescia
em sabedoria, em estatura e em graça, diante de Deus e diante dos homens” (Lc 2,52). “Todos estes
(apóstolos), unânimes, perseveraram na oração com algumas mulheres, entre as quais Maria, a mãe de Jesus”
(At 1,14). A homilia foi concluída com as seguintes palavras: “A Maria Santíssima confiamos o nosso
sacerdócio e o novo sacerdote Marcos Zubyk: que ele esteja sempre sob seu Patrocínio; que Ela o cubra com
sem manto divino! Amém”.
Após a procissão com os
Santos Dons, o diácono Marcos
foi ordenado sacerdote. O Pe.
Domingos Starepravo, OSBM –
Superior e Mestre de Noviços em
Ivaí, auxiliou na paramentação.
Os diáconos Cenezio Stachiu e
Marcos, que após a ordenação foi
substituído por João Basniak,
exerceram a função litúrgica
diaconal. Seus pais Miguel Zubyk
e Verônica Ochoski Zubyk
estavam muito emocionados,
principalmente o pai. A mãe,
bem-humorada, disse durante o
almoço que já “havia derramado
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as lágrimas que eram para ser
derramadas e que agora chegou a
vez pai”; ela, então, durante a
celebração somente observava e
lembrava as coisas da infância
que estavam bem guardadas em
seu coração.
Padre Marcos é nascido
em Linha Esperança, município
de Prudentópolis, Paraná, no dia
10 de março de 1985. Sua
vocação foi sendo moldada nos
anos de estudo e catequese com
as Irmãs Servas de Maria
Imaculada na mesma localidade.
Sentindo-se chamado, em 23 de
fevereiro de 2003 ele iniciou a
sua caminhada ao sacerdócio
indo para o noviciado dos padres
basilianos em Ivaí. Em fevereiro de 2005 foi para Curitiba estudar filosofia. Fez a teologia em Roma. Sendo
ordenado diácono no dia 08 de julho de 2012, ele foi para Ivaí auxiliar o Mestre dos Noviços.
Antes da bênção final, o Bispo ordenante se dirigiu ao novo sacerdote – o terceiro proveniente dessa
comunidade – e a seus pais, agradecendo a Deus pela vida e pelo dom do sacerdócio. Enfatizou o fato de ele
ser o primeiro padre basiliano da comunidade, depois de mais de 100 anos de presença e atividade pastoral
da respectiva ordem. Nos últimos anos, dois padres diocesanos foram ordenados: Ricardo Mazurek
Ternovski, no dia 04 de outubro de 2010, e Edson Ternoski no dia 27 de maio de 2012. Tomando a palavra,
o Superior Provincial Pe. Paulo Markiv falou sobre o valor do sacerdócio e desejou ao Pe. Marcos a melhor
vivência ministerial possível, prometendo e garantindo o apoio necessário. Após a entoação dos diversos
“Mnohaia Lita”, o neossacerdote proferiu palavras de agradecimento aos pais, à família e a todos aqueles que
contribuíram na sua formação desde o início até o momento presente.
O almoço festivo foi servido no salão paroquial da igreja latina e teve a animação do Samuca, que é
parente da família. No pavilhão da igreja e nas redondezas, continuou a festa popular com grande
movimentação de carros e pessoas.
Parabéns à Província Basiliana, parabéns à família, Parabéns ao Padre Marcos! Que Nossa Senhora
do Patrocínio o ajude e acompanhe sempre em sua caminhada sacerdotal!
Portal Eparquial
ENCONTRO INTERPAROQUIAL DO APOSTOLADO DA ORAÇÃO
Os membros do Apostolado da Oração, juntamente com seu Pároco Pe. Josafá Firman, no dia 6 de
outubro de 2013, na Paróquia São Basílio Magno em União da Vitória, organizaram um belíssimo encontro
por ocasião do Ano da Fé e da Jornada Mundial da Juventude. Ir. Terezinha Stoski, SMI acolheu
calorosamente a todos, providenciando tudo, para que todos se sentissem em casa.
O evento foi de cunho espiritual, congregando as paróquias vizinhas e suas respectivas capelas, num
total de 600 associados do Sagrado Coração de Jesus. Caracterizou-se pela renovação espiritual dos membros
do Apostolado da Oração, tão bem conduzido pelo Pe. Mário Ciupa, que abordou o tema “Fé, dom e graça de
Deus”
–
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promover, aprofundar e dinamizar a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus e a missão pastoral a
serviço da vida. Falou também sobre as Promessas do Sagrado Coração de Jesus, deveres e compromissos do
verdadeiro apóstolo.
Há de se ressaltar também que, antes e durante a Divina Liturgia, o Pe. Mário explicou os gestos,
símbolos e orações litúrgicas. Frisou que a mesma é o maior tesouro da nossa fé. Nela, oferecemos a Deus o
mais perfeito ato de louvor, doação, agradecimento e súplica.
A coordenação do encontro ficou a cargo da Ir. Mª Eugênia Deniscwicz, SMI, Ela ainda fez uma
breve reflexão com o tema “Paróquia Viva: Ponto de Encontro com Cristo Vivo”. O lugar privilegiado onde
germina, nasce, cresce e amadurece a santidade do cristão é a Paróquia. Nela, o povo de Deus que, sob a
orientação do Bispo, como o seu Pai e Mestre da Fé, caminha para a santidade.
Logo após o almoço, todos os presentes participaram da dinâmica espiritual, coordenada pela
Catequista Ana Havrelhuk, CSCJ. Num profundo clima de fé e devoção, ela conduziu com muita sabedoria a
oração do terço ao Sagrado Coração de Jesus.
Após o Moleben, 48 novos membros foram recepcionados e fizeram a sua consagração, assumindo
compromissos com o movimento.
A celebração da Divina Liturgia – um bálsamo para nossas almas, foi presidida pelo Pároco Josafá e
concelebrada pelos Padres Mário Ciupa, Vassilio Burko Neto e Bohdan Fleituch. Durante a homilia o
celebrante incentivou a prosseguir com entusiasmo e zelo apostólico nas tarefas de evangelização.
Parabenizamos a equipe organizadora do evento, que sob a eficiente coordenação do Pe. Pároco, da
Ir. Terezinha – coordenadora local do movimento e da revnetelhka Sra. Ana Granatyr se desdobraram, não
poupando esforços para que tudo corresse bem. Isto são provas evidentes de que a união faz a força,
conduzindo ao êxito. Com certeza, todos voltaram aos seus lares levando uma bagagem rica e transbordante
de entusiasmo e zelo apostólico nas tarefas de evangelização. Foi um encontro de fé, alegria e ação de graças
aos Corações de Jesus e Maria.
Ana Havrelhuk, CSCJ

PALMITAL: ÚLTIMA COLÔNIA DE
PRUDENTÓPOLIS
VISITADA PELO BISPO EPARCA
Entre os dias 09 a 12 de outubro de 2013, o Bispo
Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM realizou sua
última Visita Canônica nas colônias da Paróquia São
Josafat de Prudentópolis. Dentro do programa de reuniões e encontros na comunidade da Igreja Matriz, foi
incluída a colônia de Palmital com o objetivo de encerrar os trabalhos da Visita Canônica no dia 12 de
novembro – festa do Padroeiro São Josafat. O presente artigo, proveniente do relatório geral, apresenta
primeiramente as atividades da visita propriamente dita, depois a realidade social e eclesial e finalmente a
história da comunidade ucraniana de Palmital.
VISITA CANÔNICA
1º Dia – 09 de outubro – quarta-feira
De manhã, em Prudentópolis, o Pe. José Ratusznei, OSBM entregou seu relatório sobre a
comunidade de Palmital e teve um encontro com o Bispo Eparca para acertar alguns detalhes da visita e
repassar mais informações sobre a construção da nova igreja.
Dom Volodemer chegou a Palmital às 17 horas e instalou-se na casa paroquial. Conversou um pouco
com as Irmãs para fazer a programação da visita. Elas estão em três: Nádia Kraiczyi e as irmãs de sangue
Arcádia e Nicodema Snak.
O jantar foi oferecido por Valdomiro Melnik e sua esposa Clarice (dos Rosdaibida). Eles tiveram
oito filhos – todos homens. O caçula Luciano, 23, mora e trabalha com os pais e é o líder do grupo de jovens
marianos. A atividade principal da família é a criação de porcos para o frigorífico Thoms de Irati. Mas lidam
também com fumo, soja, etc.
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2º Dia – 10 de outubro – quinta-feira
Às 09h30min, já paramentado, Dom Volodemer, acompanhado pelo Pe. José, foi recepcionado na
entrada da igreja com uma salva de palmas e as palavras de saudação “Vitaite dorohey vladeko”. As crianças
jogaram pétalas de flores. O Presidente-Executivo Cláudio Malco e sua esposa Clarice Vecelovicz Malco o
saudaram com pão e sal. A Zeladora do Apostolado da Oração Sra. Terezinha Bilovus Bakovicz, falando em
ucraniano, saudou o Bispo como “o bom pastor, presente no meio de nós durante esses dias, sendo sua
presença uma oportunidade de ajuda para nós e para que todos os fiéis ouçam cada vez mais o seu pastor”.
Sua filha Tatiane lhe entregou um buquê de flores. Os presentes cantaram a canção mariana “O pretchestaia
tsaretse”. Tomando a palavra, o Pe. José cumprimentou o visitador com palavras amigas e de fé, iluminadas
pela união da Santíssima Trindade. Entrando na igreja, cantou-se a conhecida canção “Pid tviy pokrov”.
Lidas as intenções pela Zeladora, foi dado início à Divina Liturgia. Em sua homilia, Dom Volodemer
fez uma introdução à Visita Canônica e apresentou o horário das celebrações e encontros.
Após a celebração, os membros do Conselho Administrativo Paroquial tiveram uma reunião com o
Bispo na casa paroquial.
O almoço foi na casa do Sr. Júlio Leuch e Sra. Marli Chikalski Leuch. O casal tem dois filhos:
Samuel de 17 anos e Gilson de 8.
A janta foi oferecida pelo casal Abel Bakovicz e Terezinha Bilovus Bakovicz, que formaram uma
filha única, a Tatiane.
Os cafés da manhã foram servidos pelas Irmãs Servas.
3º Dia – 11 de outubro – sexta-feira
De manhã, Dom Volodemer verificou uma parte dos
livros da comunidade e depois foi fotografar a igreja, o
campanário, a casa paroquial e demais construções, bem como
seus arredores. Também visitou e fotografou o cemitério local.
Ao meio-dia, o Presidente-Executivo Sr. Cláudio
Malco levou o Bispo para sua casa, onde sua esposa Clarice
Vecelovicz Malco com seus filhos Carlos e Carolina preparou
um saboroso almoço.
À tarde, Dom Volodemer atendeu o casal Antônio
Kaluch (filho do falecido Pedro) e Lídia Lenarte Kaluch, que
pediu aconselhamento sobre a questão matrimonial da filha.
Às 18 horas, Dom Volodemer teve um encontro com os senhores e senhoras do Apostolado da
Oração. Falou-lhes sobre a importância do Movimento, sua espiritualidade, organização e missão apostólica.
Em seguida, celebrou a Divina Liturgia, durante a qual proferiu uma breve homilia sobre a necessidade de
conversão permanente.
Após a celebração, ele falou especialmente aos jovens, lembrando-lhes sobre o esforço que eles
devem fazer para levar a vida cristã a sério no mundo atual, se necessário, “remando contra a corrente”,
conforme ensinam os dois últimos pontífices.
A janta foi servida pelo casal Ildefonso Bakovicz e Eliane de Cássia Vivtchar. Eles educaram duas
jovens, de 23 e 19 anos, que trabalham e estudam.
4º Dia – 12 de outubro – sábado
De manhã, às 8 horas, Dom Volodemer teve um belo encontro com as crianças da catequese e
adolescentes do MEJ. As Irmãs Arcádia Snak e Nádia Kraiczyi e a catequista leiga Carina Bakovicz
acompanharam o encontro. O Bispo falou sobre a necessidade de perseverança na catequese que é para a
vida – para toda a vida. Respondeu às perguntas, distribuiu pirulitos, santinhos e sorteou alguns prêmios.
Às 09h30min, foi dado início à Divina Liturgia. O Pe. José atendeu confissões e concelebrou. Em
sua homilia conclusiva, Dom Volodemer reconheceu as conquistas da comunidade e falou sobre esforço a
ser aplicado num trabalho mais integrado de todas as lideranças a fim de superar as dificuldades pastorais e
alcançar os objetivos. Antes da oração do “Creio”, todos os fiéis presentes renovaram as promessas batismais
por ocasião do Ano da Fé e do 1025º do Batismo da Ucrânia. Finalizada a celebração, a “Revnêtelhka”
Terezinha Bilovus Bakovicz agradeceu ao Bispo pela visita em nome da comunidade. O Sr. Cláudio Malco –
Presidente-Executivo afirmou que as lideranças e toda a comunidade ficaram mais encorajadas em seu
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serviço eclesial com as orientações do visitador. Também o Pe. José agradeceu e afirmou que a visita foi um
novo impulso para a vida espiritual.
O almoço foi na casa de Anizio Bakovicz e Tereza Kruchak Bakovicz, que formou três filhos, que
estudam e trabalham em Guarapuava: Ananias, Mônica e Lucrecia. Também de Guarapuava estava
participando do almoço festivo a família de Valmor Afinovicz, sobrinho do casal anfitrião, casado com
Marilene Bottega, com dois filhos: Mateus e Gabriel.
VIDA DA COMUNIDADE
Informações gerais. A distância da paróquia é de 28 km. Atualmente, Palmital conta com 120
famílias, formando uma comunidade ativa com um espaçoso pavilhão paroquial, água encanada pela Sanepar
e posto de saúde. A situação social e financeira das famílias é boa. A maioria é de agricultores, 90%
sobrevivendo principalmente do fumo. Além do fumo, cultiva-se soja, milho, feijão. Algumas famílias
começaram a trabalhar com gado leiteiro, verdura e apicultura.
Administração. O Pe. José Ratusznei, OSBM atende a comunidade desde 2009. O atual Conselho
Administrativo Paroquial (CAP), que está no terceiro mandato, é constituído pelos seguintes membros:
Presidente-Executivo Cláudio Malco, Vice Júlio Leuch, 1º Secretário Ildefonso Bakovicz, 2º Secretário
Teodósio Shwetz, 1º Tesoureiro Antônio Melnik, 2º Tesoureiro Basílio Kuasnei, Conselheiros: Paulo
Conrado, Eugênio Shwetz, Adilson Melnik, Abel Kochuminski, Abel Bakovicz, Valdomiro Melnik. Entre os
projetos principais consta o término da nova igreja. As reformas no salão de festas e na casa paroquial foram
realizadas de acordo com as normas atuais de segurança.
Vida espiritual. Normalmente, são celebradas duas Missas por mês. A participação em geral é
razoável. Todos os domingos, quando não há Missa, são rezadas as nossas conhecidas novenas. As Irmãs
dirigem as novenas, fazem leituras espirituais e comunicam
mensagens apropriadas. Nos primeiros domingos, reza-se a
“Suplikatsia” e se faz a adoração ao Santíssimo. As Irmãs
visitam os doentes. Durante o Ano da Fé, nas primeiras
sextas-feiras, estão sendo rezadas as novenas com adoração.
Especialmente, a Ir. Nicodema Snak, SMI atende as pessoas
que vêm em busca de conselhos e até mesmo ajuda médica,
pois ela entende de plantas medicinais.
Pastoral catequética. As catequistas são: Ir. Nádia Kraiczyi,
que é responsável pelo 3º nível, com 9 crianças, e do 2º com
15. Carina Bakovicz trabalha com o 1º nível – mais ou menos
12 crianças. A catequese é ministrada nos sábados.
Pastoral da criança. A Pastoral da Criança sempre foi incentivada pelas Irmãs que trabalham em
Palmital. As senhoras da Pastoral da Criança de Ponte Alta vinham com a Ir. Vicentina, que é coordenadora
na paróquia latina. A pastoral foi fundada em 09/05/2013, quando a Sra. Simone Conrado Malco aceitou a
direção e as Irmãs Servas ficaram encarregadas da animação espiritual.
Movimento Eucarístico Jovem (MEJ). O número de membros é de 23 inscritos. A assistente
espiritual é a Ir. Arcádia Snak.
Movimento da Congregação Mariana. Os assistentes espirituais são: Ir. Arcádia e Pe. José
Ratusznei. O líder dos jovens é Luciano Melnik, que trabalha com os seguintes colegas: Patrícia Melnik,
Vilmar Melnik e Daniele Vecelovicz. As reuniões são realizadas no terceiro domingo do mês. O número de
inscritos no grupo é de 74 consagrados. 14 jovens trabalham fora. Todos são muito fiéis e ligados à Igreja,
participando ativamente e colaborando nos diversos eventos. Os jovens fazem a limpeza da igreja. Eles
ajudaram na restauração do altar, compraram microfone para a Igreja... Na época do Natal, visitam as
famílias com as canções natalinas – “kóliade”. Esses jovens têm boa vontade e potencial para fazer algo
mais. Eles têm interesse em aprender danças folclóricas.
Movimento do Apostolado da Oração. O número de membros é de 98. Existem muitos idosos. A
assistente espiritual é a Ir. Nádia Kraiczyi. O grupo é acompanhado por um casal zelador: a Sra. Terezinha
Bilovus Bakovicz e o Sr. Abel Bakovicz.
3. HISTÓRIA
A colônia Palmital está situada ao sudeste, na fronteira com o município de Irati, a 28 km de
Prudentópolis.
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A primeira notícia que se tem sobre a colônia ucraniana em Palmital é de 1923 com a abertura do
cemitério, que existe até hoje. Entre os primeiros moradores ucranianos destacam-se João Bakovicz,
Valdomiro Balandiuk e Procópio Spak.
O primeiro padre que visitou Palmital foi o Pe. Eustáquio Turkoved, OSBM.
Em 1926, foi feita a primeira lista dos colonos ucranianos.
Em 18/14/1933 foi formado o comitê da diretoria da igreja, sendo presidente João Bakovicz,
secretário Pedro Brekailo, tesoureiros Basilio Kvasnei e João Guerega, conselheiros: Miguel Atamanchuk e
Miguel Balandiuk.
Em 1926, foi formado o primeiro núcleo do Apostolado da Oração. As reuniões eram feitas na casa
de Frederico Diatchuk e João Bakovicz. A assistência à colônia era feita pelo Pe. Marquiano Skirpan,
OSBM.
Em 1929, começaram os donativos e coletas para a construção da igreja, que foi construída pelos
anos de 1930-1932, tendo como padroeiro São José. O terreno foi doado por Valdomiro e Catarina
Balandiuk. Ajudaram também Antônio Ostapechen e a família Demko.
Em 1969, sob a orientação do Pe. Januário Prestavskei, OSBM, a primeira igreja foi desmontada e construída
outra no mesmo lugar.
Os padres que mais trabalharam nesta comunidade, todos basilianos, foram: Benedito Melnyk,
Melécio Kaminskei, José Martenetz, José Preima, Efraim Krevey, Eugênio Haracemtchuk, Miron
Baraniuk, Bores Kotsij, Teodósio Kutchenskei, Atanásio Kupitski, Januário Prestavski, Pedro Baltzar,
Volodemer Koubetch. Também vários outros padres celebraram aqui, porque Palmital era a colônia de
passagem para outras colônias e isto ajudava a sua assistência.
Palmital recebeu visitas importantes. Em 26/02/1952, foi visitada pelo Bispo Dom Antônio
Mazarotto. Em 14/08 do mesmo ano pelo Cardeal Dom Jaime de Barros Câmara. Em 24-25/02/1969 visitou
Palmital o primeiro Bispo ucraniano do Brasil Dom José
Martenetz, OSBM. Em 30/091979, recebeu a visita do então
Eparca Dom Efraim Krevey, OSBM.
Naqueles tempos, à comunidade de Palmital
pertenciam as colônias: Cerro de Ponte Alta, Pinhal Preto,
Cadeado, Ponte Alta, Serrinha e Patos Velhos. Hoje, com a
criação de novas comunidades e a consequente construção de
novas igrejas, a Palmital pertencem somente Cadeado Grande,
Cachoeirinha e Serrinha.
Em 1943, vieram as Irmãs Servas de Maria Imaculada
para trabalhar na pastoral.
Em 1944, foram construídos o colégio e a escola. Na construção, o povo colaborou com 20 a 40 dias
de serviço gratuito. A inauguração foi feita solenemente em 05/11/1944. Até os tempos atuais as Irmãs
trabalham na catequese das crianças e em outras pastorais. Até pouco tempo elas dirigiam a escola primária.
Em 1954, foi fundada a Cruzada Eucarística, atual Movimento Eucarístico Jovem, pelo Pe. Efraim
Krevey, OSBM, com 35 crianças inscritas.
Aos 11/12/1960, com a orientação do Pe. Atanásio Kupitzki, OSBM, surgiu a Congregação Mariana,
inicialmente com 16 membros.
Em 1934, no lugar da primeira casa do padre foi construída uma bela casa paroquial de madeira e em
06/03/1994 foi inaugurada uma nova casa de alvenaria.
Em 1960, foi construído um campanário de madeira. Sob os cuidados do Pe. Pedro Baltzar, OSBM,
em 1984 foi substituído por um campanário de concreto.
No dia 01/11/2009, o Bispo Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM abençoou solenemente a
pedra fundamental da nova Igreja. Com a colaboração dos fiéis e trabalho dedicado da comissão e do Pe.
José Ratusznei, OSBM, a pedido do falecido Bispo Emérito Dom Efraim Krevey, OSBM, a nova igreja está
sendo construída em forma de cruz – o quanto mais próximo da primeira igreja de madeira. Atualmente, a
igreja se encontra em fase de acabamento.
No altar desta igreja, foram celebradas Divinas Liturgias do Jubileu do Centenário das Irmãs Servas
de Maria Imaculada no Brasil e também do Sobor da Igreja Católica Ucraniana, que se realizou em 2011 em
Prudentópolis. Isto porque o altar da igreja, durante a sua construção, foi levado para Prudentópolis para ser
restaurado e, durante esse tempo, aconteceram os dois grandes eventos.
Portal Eparquial
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ENTRONIZAÇÃO
DOS SAGRADOS
CORAÇÕES
DE JESUS E MARIA
NOS LARES

Em meados de abril do ano 2013, a convite de Ana Havrelhuk, CSCJ, reuniram-se os
membros da diretoria do Apostolado da Oração da Catedral Ucraniana São João Batista, Curitiba,
com o objetivo de encontrar uma forma de engrandecer e marcar concretamente o Ano Universal da
Fé. Ano este que foi instituído pelo Papa Emérito Bento XVI. Ideias surgiram, mas o Espírito Santo
iluminou-nos ao escolher a ideia da Catequista Ana: promover na Paróquia da Catedral a
Entronização Coletiva dos Sagrados Corações de Jesus e Maria nos Lares.
Num espaço gentilmente cedido pelo Pároco Pe. Joaquim Sedorowicz no jornalzinho
Katedra, no mês de maio e seguintes, foram divulgados alguns tópicos sobre o que é a Entronização
e como seria feita.
No decorrer dos dias, o Pe. Coadjutor Sandro Daniel Dobkowski, juntamente com o Pe.
Pároco Joaquim, tiveram a paciência de coletar imagens diversas, até que finalmente formou-se um
belo quadro. Além do quadro, foi também editado um livreto com orações e diretrizes a serem
seguidas por todos aqueles que solicitaram e receberam e entronização. Os serviços gráficos foram
executados pela Estética Graphica. Este trabalho foi gentilmente cedido pelos seus Proprietários
Antonio e Rosangela Komarchevski.
A Festividade da Entronização aconteceu no dia 20 de outubro durante a Divina Liturgia,
solenemente oficializada às 9 horas, presidida por Dom Meron Mazur, OSBM e concelebrada pelo
Pe. Joaquim, tendo como acólitos os seminaristas diocesanos Tiago Paulo Protz, Samoel Hupalo e
Juliano Rumoviski. A Divina Liturgia foi abrilhantada pelo coral da Catedral, sob o comando do
maestro Sr. Leonardo Davebida. Durante a homilia, Dom Meron parabenizou as famílias que
aderiram à Entronização, encorajando a persistirem e divulgarem a veneração aos Sagrados
Corações de Jesus e Maria.
Os casais que ofereceram seus lares e seus corações para o Trono dos Corações de Jesus e
Maria foram 122, contando a Paróquia da Catedral e suas capelas, bem como 16 casais da cidade
litorânea de Itapoá, Santa Catarina.
Agradecimentos ao Pai do Céu, ao Bispo, aos Padres Pároco e Coadjutor, Ir. Mª Eugênia
Deniscwcz, SMI – coordenadora do Apostolado da Oração na Eparquia, que se fez presente neste
evento, as Catequistas do Sagrado Coração de Jesus, especialmente a Catequista Ana Havrelhuk,
que idealizou e fez com que essa Entronização se realizasse na Paróquia Catedral São João Batista,
a minha esposa Sra. Helena Nogas, que tanto me auxilia, a Sra. Aldia Maciura – Conselheira do
movimento na Eparquia e a todos que deram o devido suporte a esta jornada, coroando assim o Ano
Universal da Fé.
Sr. Onofre Nogas
Revnetelh
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COMUNIDADE UCRANIANA
SÃO MIGUEL ARCANJO
DE CAMPO LARGO:
GÊNESE E DESENVOLVIMENTO
Os ucranianos da cidade de Campo Largo começou a
se organizar como comunidade católica ucraniana aos 3 março
de 2012. Reunidos na igreja do rito latino Nossa Senhora da
Glória, os fiéis que participaram da Divina Liturgia de Rito
Bizantino Oriental, celebrada às 19 horas pelo Pe. Arcenio
Krefer, OSBM, permaneceram na igreja com o intuito de
atender à convocação de todos para a reunião extraordinária, convocada anteriormente, visando a eleição de
uma comissão paroquial, a escolha de um Padroeiro para a Comunidade e também a indicação de uma data
comemorativa litúrgica com a presença do Bispo Eparca para oficializar a existência de uma nova
Comunidade na Eparquia São João Batista.
Tendo em vista que a Comunidade tinha iniciado as suas atividades na referida cidade com
celebrações litúrgicas há pouco tempo e que muitos ainda não se conheciam, os cargos foram ocupados
através de indicação. Todos os nominados foram aprovados pela Comunidade. Desta forma, teve origem o
primeiro Conselho Administrativo Paroquial (CAP) da Comunidade São Miguel Arcanjo da Cidade de
Campo Largo, Estado do Paraná, pertencente à Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora de Curitiba, que ficou
composto pelos seguintes membros: Presidente Administrativo: Pe. Arcenio Krefer, OSBM; Presidenteexecutivo: Sr. Alceu Farias, Vice Presidente-executivo: Sr. Dionir Fragoso Robes, Secretária: Sr.ª Aline
Berger Durau, Tesoureiro: Sr. Mariano Borssuk.
Posteriormente, a comunidade ucraniana de Campo
Largo recebeu o nome de São Miguel Arcanjo. Este nome foi
bem aceito e permanece até o dia de hoje. Neste período, já
havia sido iniciada a catequese na casa da Sr.ª Cecília Senki
Brusniski. Eram seis crianças que começaram a ser
catequizadas pela Ir. Lúcia Chrominski, SMI. A Divina
Liturgia acontecia no primeiro sábado do mês, às 19 horas.
A partir do mês setembro, ocorreram algumas
mudanças na comunidade: o Pe. Arcenio Krefer, OSBM foi
substituído pelo Pe. Valmir Uhren, OSBM; a Ir. Lúcia
Chrominski, SMI foi substituída pela Ir. Rosália Parastchuk,
SMI. Visto que a comunidade estava se desenvolvendo, foi possível fazer a Divina Liturgia duas vezes no
mês, isto é, no primeiro e terceiro sábado, às 19 horas. Aos poucos, foi possível pensar em eventos.
O primeiro evento da Comunidade foi uma rifa realizada no mês de março. Em maio, foi realizado
um festival de prêmios realizado na Paróquia Latina Santa Cecília. O objetivo da rifa e do festival foi iniciar
a angariação de fundos para a compra de um terreno e construção da Igreja. Depois de muitas reuniões com
as autoridades municipais de Campo Largo e com a presença do Bispo Eparca Dom Volodemer Koubetch,
OSBM, foi possível localizar um terreno no Bairro Céu Azul. Esse terreno foi doado para a comunidade e
está em processo de legalização.
O evento mais importante da comunidade em 2013 foi a primeira visita pastoral realizada pelo Bispo
Eparca Dom Volodemer e o jantar típico ucraniano, o que aconteceu em homenagem ao Padroeiro São
Miguel Arcanjo, no dia 9 de novembro à tarde. O Pe. Valmir levou o Bispo para ver o terreno a ser doado
pela para a Comunidade ucraniana pela Prefeitura. Ele foi ver ainda a Igreja Nossa Senhora da Glória,
utilizada duas vezes por mês para as celebrações das Missas ucranianas. O Presidente-executivo Sr. Alceu
Farias e o Tesoureiro Sr. Mariano Borssuk acompanharam a
visita.
Às 19:30, na Igreja Matriz da Paróquia Santa Cecília, o
Pe. Valmir e Dom Volodemer, paramentados, fizeram a
entrada parando em frente ao altar, onde foi realizada a
recepção ao Bispo. O Sr. Alceu estava com a bandeja contendo
o pão e o sal. Uma Senhora da Comunidade saudou o Bispo em
ucraniano e a Esposa do Sr. Alceu o cumprimentou em
português. Elevando a bandeja, o Bispo proferiu palavras de
agradecimento, retribuindo os desejos de bens e muitas
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bênçãos a todos os presentes. O Pároco Pe. Gerson Rodrigues
Brasil deu as boas-vindas e explicou o significado desse
momento histórico, enfatizando a união da Igreja Católica, que
congrega ritos diferentes, o rito latino e o rito bizantino
ucraniano. Tomando a palavra, o Pe. Valmir cumprimentou o
Bispo Eparca e todos os presentes, leu as intenções e fez a
introdução à Divina Liturgia.
A Divina Liturgia foi cantada pelo coral da Paróquia
Nossa Senhora Auxiliadora, dirigido pelo maestro Sr. Mário
Tkatchuk. Ir. Rosália Parastchuk, SMI preparou o altar e
auxiliou nas celebração. O Sr. Rafael Kuchla serviu o incenso.
Em sua homilia, o Bispo Eparca se referiu a quatro pontos: 1) os esforços dos que há vários anos estavam
tentando organizar a comunidade; 2) o momento presente em que se nota muita ação e boa vontade das
lideranças e a possibilidade bem concreta da comunidade ter o seu próprio espaço; 3) a escolha do Padroeiro
São Miguel Arcanjo, que faz a ligação entre a Igreja triunfante e a Igreja militante e ajuda a vencer todos os
males; 4) o valor da união que garante a formação de uma comunidade exemplar.
Logo depois da Divina Liturgia aconteceu o primeiro jantar típico ucraniano, considerado um grande
desafio para a comunidade que é embrionária, mas que foi um sucesso, pois teve a presença aproximada de
800 pessoas. Neste jantar se apresentou o Grupo Folclórico Ivan Kupalo de Irati, que emocionou muitas
pessoas. Isso se deu pelo fato de que a cidade nunca tinha recebido uma apresentação desta ordem.
Na cidade de Campo Largo é possível perceber que há muitos ucranianos, mas que estão espalhados
pela cidade, que possui grande extensão. A grande maioria veio da cidade de Irati e região e foram acolhidos
pelas Paróquias Latinas. Hoje, é muito comum receber pessoas na comunidade que dizem com grande
nostalgia: “há mais de vinte anos que não frequentava a Missa ucraniana, mas eu não esqueci”. No dia 29 de
dezembro de 2013, pela primeira vez, foi possível sair pelas casas para cantar as Koliadas – cantos natalinos,
quando foram visitadas 42 casas. Este gesto, como tantos outros, além de dar um sentido cristão ao Natal, foi
importante para fortificar o vínculo entre as pessoas da Comunidade, trazer novas pessoas, como também
reativar um dos traços da cultura ucraniana, que não estava esquecido, mas que não era praticado.
Hoje, a Comunidade São Miguel Arcanjo de Campo Largo tem 80 famílias cadastradas. A Divina
Liturgia é realizada no primeiro e terceiro sábado do mês, sempre às 19 horas, na Igreja Nossa Senhora da
Glória no Bairro Itaqui. É preciso destacar que essa igreja foi cedida gentilmente pelo Pe. Gerson Rodrigues
Brasil, Pároco da Igreja Santa Cecília.
A recém-nascida Comunidade São Miguel Arcanjo tem um ano e oito meses. Nove crianças estão na
catequese, sendo instruídas pela Ir. Rosália Parastchuk, SMI. Os dizimistas já são 35. A meta para 2014 é
organizar o grupo de Apostolado de Oração, como também o grupo de juventude e, com muito empenho e
bênção de São Miguel Arcanjo, lançar a pedra fundamental da futura igreja. Nossa página no Facebook é
Igreja São Miguel Arcanjo-Rito ucraíno católico – Campo Largo – PR. Visitem-nos e ajudem-nos com sua
presença, colaboração, doações e muitas orações!
Pe. Valmir Uhtren, OSBM
ROMARIA MARIANA 2013 – ANTONIO OLINTO
A 22ª Romaria Mariana em Antonio Olinto aconteceu no dia 17 de novembro de 2013. O mesmo
evento estava previamente marcado para o dia 24 do mesmo mês, quando buscava-se não coincidir com os
demais eventos, como o festival de danças em Mafra e o encontro do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ)
em Mallet. Porém, surgiu a necessidade dos Bispos estarem em Roma nesta data. Assim, voltou-se atrás e a
Romaria aconteceu conforme o costume: no terceiro domingo de
novembro.
Antes da celebração principal do dia 17, houve um
período de reflexão, preparação e oração que envolveu a Igreja
Matriz e todas as comunidades a ela pertencentes, com a
seguinte programação:
Dia 14, às 19 horas, o Bispo Eparca Dom Volodemer
Koubetch, OSBM e o Administrador Pe. Arcenio Krefer, OSBM
celebraram a Divina Liturgia na intenção de todos que iriam
trabalhar no dia da Romaria. Em sua homilia, o Bispo destacou a
importância da união nos trabalhos e a boa recepção aos
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romeiros.
No dia 15, também às 19 horas, as famílias da sede e de
todas as comunidades a ela pertencentes se reuniram diante da
igreja com as capelinhas de Nossa Senhora dos Corais. Todos
chegaram em clima de festa, oração, cantos em louvor a Maria,
buzinas, foguetes: alegria por celebrar a presença de Maria na
vida de todos. Após todos estarem reunidos, o Bispo
recepcionou e abençoou a todos. Em seguida, todos entraram na
igreja e logo foi celebrada a Divina Liturgia pelo Bispo
Volodemer e Pe. Arcenio.
No dia 16, a celebração foi destinada às crianças, tendo
seu início às 10 horas. Antes da Divina Liturgia, o Pe. Arcenio
celebrou o Akathistos. A Divina Liturgia foi celebrada pelo Bispo Volodemer e Pe. Arcenio.
No dia 17, seguiu-se a programação como de todas as romarias: às 7 horas – recepção dos romeiros
com café da manhã na Igreja Matriz São José. Às 08:45, o Pe. Antonio Rodrigues celebrou a Novena a
Nossa Senhora do Perpétuo Socorro e em seguida iniciou-se a procissão com o ícone de Nossa Senhora dos
Corais até a gruta da igreja ucraniana. Na gruta, o ícone foi recebido solenemente pelo Bispo e as crianças
que entoaram um hino a Nossa Senhora. O Bispo fez a bênção da água.
Após a bênção da água realizada na gruta, a procissão seguiu até a igreja, onde o Pe. Arcenio saudou
o Bispo, os Sacerdotes presentes e a todos os romeiros e fez a introdução à Divina Liturgia, que foi presidida
pelo Bispo Eparca e concelebrada pelos sacerdotes Paulo Markiv, OSBM e Arcenio Krefer, OSBM. Após
atenderem as confissões, também concelebraram os seguintes sacerdotes: Teodoro Haliski, OSBM, Ivo
Komiak, OSBM, Mateus Krefer, OSBM, Valmir Uhren, OSBM, Sérgio Ivankio, OSBM, Paulo Serbai,
OSBM, José Novossad, OSBM e Teófilo Michalichen, OSBM. Os Diáconos permanentes João Karpovicz e
João Basniak exerceram a sua função de serviço litúrgico. Em sua homilia, o Bispo Volodemer aprofundou a
reflexão sobre o tema da Romaria: Maria exemplo de fé! Também destacou os 100 anos do quadro da
Imaculada Conceição, que foi confeccionado na Academia de Belas Artes de Cracóvia – Polônia e que
retrata a devoção e fé do povo ucraniano. A homilia também destacou a presença das relíquias da Beata Irmã
Josafata Hordachevska. Os cantos da Divina Liturgia, bem como os de toda a procissão, foram entoados sob
o comando da comunidade Nossa Senhora do Patrocínio de Linha Esperança, Prudentópolis.
Estiveram presentes na Romaria, além da comunidade da Linha Esperança de Prudentópolis, as
seguintes excursões com ônibus: Prudentópolis, Irati (dois ônibus), Iracema, União da Vitória, Mallet,
Curitiba, Pinhais.
Às 12 horas, teve o início do almoço e logo após um descanso.
Para encerrar, às 15 horas, todos retornaram à igreja, onde foi celebrada a novena a Nossa Senhora
(Moleben) e recitada a consagração a Nossa Senhora do Corais. O Pe. Arcenio agradeceu ao Bispo
Volodemer pela presença durante os quatro dias de celebrações, que motivou a renovação da fé, agradeceu
aos sacerdotes que estavam presentes e que atenderam as confissões, a comunidade de Linha Esperança pelo
comando dos cantos na Romaria e a todos que se fizeram presentes. No final, o Bispo concedeu a bênção
apostólica e o Pe. Arcenio aspergiu a todos com água benta. Também abençoou separadamente os objetos de
devoção.
Pe. Arcenio Krefer, OSBM
SOLENIDADES DA IGREJA CATÓLICA UCRANIANA EM ROMA

Entre os dias 23 e 28 de novembro de 2013 aconteceram
em Roma vários eventos muito importantes para a Igreja
Católica Ucraniana. A presente matéria destaca
principalmente os três seguintes: 80 anos do Holodomor,
encerramento do Ano da Fé e 50 anos do translado das
relíquias de São Josafat com a presença do Papa. Os
demais eventos são resumidamente lembrados num único
bloco com o título “Outras atividades e solenidades”.
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80 Anos do Holodomor
Dia 23 de novembro, sábado, às 16 horas, na Basílica
Santa Sofia, foi celebrada uma Divina Liturgia em memória das
vítimas do genocídio ocorrido entre 1932 e 1933 na Ucrânia,
conhecido como Holodomor: a morte pela fome de milhares de
ucranianos, intencionalmente provocada pelas autoridades
soviéticas. A celebração foi presidida pelo Arcebispo Maior
Dom Sviatoslav Shevchuk e concelebrada pelos Bispos católicos
ucranianos vindos das diversas eparquias do mundo ucraniano.
Em sua homilia, o Arcebispo Maior falou sobre o Holodomor,
buscando na fé um significado para a tragédia humanitária
ocorrida há 80 anos. A memória humana não é eterna, mas a de Deus, sim, “porque Deus se lembra de cada
um de nós”; “a memória cristã não é uma memória de ódio ou ressentimento, mas ela se transforma em
oração”, explicou o prelado.
Apesar da chuva intensa e do frio, a basílica estava repleta de fiéis. Estavam presentes representantes
dos corpos diplomáticos, especialmente o Embaixador da Ucrânia na Itália e os Embaixadores da Polônia e
da Ucrânia junto à Santa Sé.
Ainda foi rezada a Panakheda com as velas acesas nas mãos dos celebrantes, que, no final, foram
colocadas em forma de cruz na frente do iconostase. Após essa celebração, nas dependências da Associação
Santa Sofia, aconteceu um jantar de confraternização em homenagem ao Arcebispo Maior Dom Sviatoslav
com a presença dos embaixadores, bispos, sacerdotes, religiosas e convidados especiais.
De caráter mais civil e cultural, com a participação de representantes das autoridades do governo
ucraniano e italiano, lembrando as vítimas do vergonhoso Holodomor, dia 24, às 18 horas, na Praça da
República, foi rezada a Panakheda pelas vítimas. A seguir, na Basílica Santa Maria dos Anjos e Mártires,
situada na mesma Praça da República, com início às 19h30min, houve um concerto-réquiem em memória
dos mortos no referido genocídio.
Encerramento do Ano da Fé
No domingo, dia 24 de manhã, aconteceu uma bela celebração na Praça São Pedro com milhares de
peregrinos, aproximadamente 60 mil, vindos de todas as partes do mundo para participar dos ritos de
encerramento do Ano da Fé.
O Papa Francisco celebrou a Santa Missa. Concelebraram os Patriarcas e Arcebispos Maiores das
Igrejas Católicas Orientais, entre os quais o nosso Arcebispo Maior Dom Sviatoslav Shevchuk, muitos
Cardeais, representantes de conferências episcopais, Bispos latinos e orientais, destacando-se a presença dos
Bispos e inúmeros Sacerdotes ucranianos. Entre os representantes do corpo diplomático, estava presente a
Sra. Tetiana Ijevska – Embaixadora da Ucrânia junto à Santa Sé. Os fiéis ucranianos marcaram uma presença
significativa, pois se avistavam várias bandeiras azul-amarelas. Compareceram fiéis ucranianos vindos de
Roma, de toda a Itália, da Ucrânia, Polônia e também de vários outros países.
Antes de iniciar sua homilia, o Santo Padre cumprimentou a todos os Patriarcas e Arcebispos
Maiores e com eles a todos os cristãos que vivem na Terra Santa, na Síria e em todo o Oriente, desejandolhes paz e bem e lembrou os falecidos no histórico genocídio contra o povo ucraniano, denominado
Holodomor. A homilia focalizou a centralidade de Jesus Cristo na história da salvação, na vida eclesial e
cristã. “O comportamento do crente, se ele o quer, é professar e aceitar esse papel central de Jesus Cristo na
vida, nos pensamentos, palavras e ações. E, dessa forma, nossos pensamentos serão cristãos – pensamentos
de Cristo, nossas palavras serão cristãs – palavras de Cristo”,
enfatizou o Papa, acrescentando que, quando se perde esse
centro, isso causa prejuízo para nós pessoalmente e para os que
estão à nossa volta.
Pela primeira vez, foram trazidos especialmente para a
ocasião os restos mortais de São Pedro. Durante a oração do
“Creio” o Santo Padre segurou-os em suas mãos.
Ao final da celebração litúrgica, o Papa Francisco
distribuiu a 36 representantes de 18 países exemplares da
Exortação apostólica pós-sinodal Evangelii gaudium, que
resume e interpreta os conteúdos do Sínodo dos Bispos
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celebrado em 2012. Sua Santidade se dirigiu a todos os
peregrinos, famílias, grupos e movimentos. Especialmente
cumprimentou a comunidade ucraniana, que lembra o 80º
aniversário do Holodomor, “a grande fome provocada pelo
regime soviético, que provocou milhões de vítimas”. Com
gratidão, ele mencionou os missionários, que durante séculos
anunciaram o Evangelho e semearam a semente da fé em
muitas regiões do mundo.
Antes da oração do “Angelus”, o Santo Padre pediu para
entregar sob a proteção de Maria Santíssima todos aqueles
que sofrem perseguição por causa de sua fé cristã e católica.
Recitado o “Angelus”, o Papa concedeu a bênção apostólica com indulgência plenária.
50 Anos do translado das relíquias de
São Josafat com a presença do Papa
Dia 25 de novembro, às 9 horas, no altar principal da Basílica São Pedro, sob o qual jaz seu túmulo,
foi celebrada a solene pontifical Divina Liturgia por ocasião da transferência dos restos mortais de São
Josafat de Viena para esta Basílica, celebrando o 1025º do Batismo da Ucrânia e encerrando o Ano da Fé. O
altar principal é exclusivo do Papa ou a quem ele permitir celebrar. O fato de o Arcebispo Maior Dom
Sviatoslav Shevchuk receber esse privilégio significa especial simpatia do Papa Francisco pela Igreja
Católica Ucraniana.
Concelebraram o Cardeal Leonardo Sandro – Prefeito da Congregação para as Igrejas Orientais,
quase todos os Bispos da Igreja Católica Ucraniana, o eparca de Mukatchiv Dom Milan Chachik e
representantes da Santa Sé e de outras Igrejas. A concelebração do clero foi marcante – com
aproximadamente 200 sacerdotes, sendo que uma parte significativa era constituída pelos padres da Ordem
Basiliana de São Josafat, sob o comando do Superior Geral Pe. Genésio Viomar, OSBM. Para esse elevado
momento de oração, milhares de peregrinos vieram da Ucrânia, Bielorússia, Lituânia, Itália e outros países.
A homilia do Arcebispo Maior foi dedicada à explanação do significado da figura de São Josafat
para a Igreja Católica Ucraniana, principalmente nos últimos 50 anos. A presença de suas relíquias na
Basílica São Pedro fez com que a nossa Igreja, considerada morta, apagada e amordaçada, continuasse viva,
falando e iluminando nos tempos atuais. O sangue do martírio de São Josafat por causa da união deu forças
para os “sinais dos tempos” marcados pelos esforços ecumênicos, sobretudo a partir do Concílio Vaticano II.
O coral constituído pelos seminaristas dos dois colégios pontifícios ucranianos de Roma – São
Josafat e Nossa Senhora do Patrocínio – abrilhantaram a grande solenidade com melodias que criavam um
clima de concentração e contemplação. A todos os participantes foram distribuídas as seguintes lembranças:
foto dos restos mortais de São Josafat depositados no altar São Basílio Magno, bem próximo do altar
principal da Basílica São Pedro, reproduções da gravura da primeira biografia de São Josafat de 1625 e do
crucifixo da basílica catedral de Volodemer-Volynsk diante do qual orou o menino João Kuntsevicz,
recebendo no seu coração a faísca mística que o inflamou para o seguimento radical de Cristo e para a vida
totalmente consagrada a Deus e à Igreja até as últimas consequências.
Após a celebração litúrgica, aguardando a chegada do Papa, o Prefeito da Congregação para as
Igrejas Orientais Cardeal Leonardo Sandro dirigiu-se ao Arcebispo Maior, aos Bispos e ao povo destacando
a eclesialidade do encontro por ocasião do 50º do translado dos restos mortais de São Josafat e do
encerramento do Ano da Fé: a Igreja Católica Ucraniana sempre buscou ser Igreja “cum Petro e sub Petro”.
O Arcebispo Maior apresentou para a assembleia os Bispos, cumprimentou especialmente as
autoridades presentes, as congregações religiosas, os sacerdotes
e dirigiu a oração do Akatisto a São Josafat, cantado até a
metade, quando chegou o Papa Francisco, que foi recepcionado
com o hino litúrgico “Bude imia Hospodnhe” e calorosos
aplausos.
Dom Sviatoslav saudou Sua Santidade e narrou os passos
históricos da Igreja Católica Ucraniana rumo ao Patriarcado e
afirmou estar ela devidamente estruturada para esse direito
canônico, mas aguardando e acatando a decisão final da Santa
Sé. Em seu discurso, o Papa Francisco tendo cumprimentado os
peregrinos ucranianos, mencionou algumas passagens da
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história de São Josafat, cujo ensinamento e testemunho levam à comunhão dos santos e também à comunhão
eclesial. Disse o Papa: “Queridos irmãos e irmãs, o melhor modo de reverenciar São Josafat é amar uns aos
outros, amar a Igreja e trabalhar pela sua unidade”.
A seguir, o Santo Padre concedeu a bênção apostólica e pediu orações por ele. Descendo do altar, ele
foi cumprimentar cada um dos Bispos presentes, que foram apresentados por Dom Sviatoslav. O Papa foi
presenteado com um ícone de São Josafat, pintado na terra de São Josafat – cidade de Volodemer-Volynsk e
foi trazido pelo Exarca de Lutzk Dom Josafat Hovera.
Antes de deixar a Basílica, em procissão, os Bispos aproximaram-se do altar São Basílio Magno e
reverenciaram pessoalmente as relíquias de São Josafat.

OUTRAS ATIVIDADES E SOLENIDADES

Bênção do ícone de Nossa Senhora de Jerovitsk
Dia 24, às 17h30min, na Igreja São Sergio e Bacco situada na Praça Madonna dei Monti,
celebraram-se as Vésperas e se fez a bênção do ícone de Nossa Senhora de Jerovitsk, que foi recentemente
restaurado. “É a mesma Mãe de Deus diante da qual orou São Josafat nos territórios de sua eparquia; diante
da qual, como sacerdote-monge, interpelava o povo para vir receber graças especiais”, disse Dom Sviatoslav
em sua fala aos presentes. O Arcebispo Maior orou com a assembleia pedindo bênção especial para a
Ucrânia, que passa por momentos muito tensos diante da inesperada negação do governo ucraniano de
ingressar na Comunidade Europeia.
Lançamento do livro sobre São Josafat
Dia 25, às 15 horas, na Casa Geral dos Padres Basilianos, foi apresentado o livro “São Josafat
Kuntsevicz (1580-1623) como testemunho da fé” do Pe. Paulo Kretchun, OSBM, fruto de sua tese de
doutorado.
Jantar de confraternização
Ainda no dia 25, a Embaixada da Polônia junto à Santa Sé ofereceu um banquete ao episcopado
católico ucraniano.
Beato Emiliano Kovtch
Dia 26, com início às 17h30min, celebrou-se a cerimônia anual de entrega das insígnias e das
relíquias do Beato Mártir Padre Emiliano Kovtch e do ícone dos Novos Mártires à Basílica São Bartolomeu.
Audiência geral com o Papa
Dia 27, alguns Bispos participaram da audiência geral com o Papa, realizada nas quartas-feiras na
Praça São Pedro.
Reunião da Associação Santa Sofia
O Arcebispo Maior Dom Sviatoslav e outros responsáveis pela Associação Santa Sofia tiveram uma
assembleia extraordinária para discutir assuntos do momento. Foi eleita uma nova diretora da Associação.
Reunião sobre o Projeto Vision 2020
Os responsáveis pelo projeto de renovação paroquial nas eparquias “Paróquia viva: lugar de
encontro com Cristo vivo” se reuniram por vários dias para dar continuidade aos trabalhos de sua
implantação.
50 anos de fundação da Universidade Católica Ucraniana
Dia 27, à noite, aconteceu a celebração do 50º aniversário da fundação da Universidade Católica
Ucraniana no Instituto São Clemente. Participaram do evento amigos, benfeitores e o Senado da
Universidade, os reitores das Universidades Pontifícias e representantes de vários dicastérios pontifícios. Na
ocasião, foram concedidos títulos de doutores honorários. Os participantes puderam conhecer o arquivo da
Igreja Católica Ucraniana. O evento encerrou-se com o Moleben a Nossa Senhora e o jantar festivo.
Portal Eparquial
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IRMÃS SERVAS CELEBRAM SEUS 50 ANOS
DE PRESENÇA APOSTÓLICA EM CRAVEIRO

Domingo, dia 01 de
dezembro
de
2013,
a
comunidade ucraniana de
Craveiro, SC, celebrou com
muita alegria e reconhecimento
o Jubileu de Ouro da presença
das religiosas da Congregação
das Irmãs Servas de Maria
Imaculada. Com o tempo
nublado, um pouco frio e
chuviscando, no interior da
igreja, o Bispo Eparca Dom
Volodemer Koubetch, OSBM
recebeu os cumprimentos em
ucraniano da Irmã Emília
Nogas, SMI – Superiora da
Casa Cristo Rei e em português
da menina Hellen Diovana
Arendarchuk;
sua
colega
Larissa
Muchenski
lhe
entregou um buquê de flores.
A seguir, Irmã Emília apresentou um breve histórico da
presença apostólica e educacional da Congregação da Irmãs
Servas de Maria Imaculada em Craveiro. Em sua fala, ela citou a
frase da fundadora Irmã Josafata Hordachevska: “ir onde houver
maior necessidade”. Obedecendo a esse apelo, a Superiora
Provincial Bartolomeia Fedach, no dia 12 de janeiro de 1963,
determinou para que duas irmãs de Iracema viessem para cá:
Macryna Hnyda e Modesta Zawadski. Em abril veio a Irmã
Aloisia Boiko para ajudar nos trabalhos pastorais e educacionais,
pois dia 4 de março as irmãs iniciaram a sua missão também na
escola com 75 alunos. Foi trazido solenemente um ícone da
Beata Josafata e colocado num pedestal entre o presbitério e o
altar lateral esquerdo. Irmã Emília concluiu seu discurso dizendo: “Neste dia de louvor e júbilo, nossa
gratidão a Deus por estes 50 anos de bênçãos e graças, louvor a nossa Mãe Maria que sempre nos acolheu
com sua maternal proteção e que a fundadora Irmã Josafata nos acompanhe na vivência do nosso carisma
neste nosso tempo que se chama ‘hoje’”.
Lidas as intenções, foi dado início à Divina Liturgia em ação de graças pelo Jubileu de Ouro da
vinda das religiosas a Craveiro. A Missa foi cantada pelo povo local. Concelebraram os Padres basilianos:
Maurício Popadiuk – Conselheiro Geral, vindo de Roma, Francisco Kochmanski, que atende a comunidade,
André Pistun Neto que trabalha em Prudentópolis, Marciano Pensak e Bonifácio Zaluski vindos de Iracema.
Entre as autoridades, estavam presentes a Irmã Superiora Provincial Margarida Hlatchuk, SMI, o
Prefeito Municipal de Santa Terezinha Valdecir Ferens e sua esposa Elizete Sônia Katchan Ferens, o Viceprefeito Juvenal Andrade e sua esposa e a Secretária da Educação Maria Helena.
Em sua homilia, Dom Volodemer lembrou os grandes eventos ocorridos durante o ano, o Jubileu de
Prata Sacerdotal do Padre André e enfatizou o Jubileu de Ouro da vinda das Irmãs Servas a Craveiro.
Desenvolvendo o que já a Irmã Emília havia mencionado, ele falou sobre as virtudes teologais da Beata
Josafata, cuja vivência foi exemplar. O ícone peregrino e as relíquias estarão em Craveiro na última semana
do ano, entre os dias 23 a 29 de dezembro.
Antes da bênção final, a Sra. Lídia Vasselkoski Tchornei, secretária da Escola Municipal Cristo
Redentor, em nome da comunidade craveirense, fez uma homenagem às Irmãs. A jovem Sandra Popadiuk
homenageou o Padre André pelo seu Jubileu de Prata Sacerdotal. Após os cantos do Mnohaia lita, também o
Prefeito Valdecir tomou a palavra para homenagear as Irmãs, lembrando sua dedicação e até mesmo
sacrifício nos diversos trabalhos em benefício da comunidade.
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No salão de festas, houve um almoço de confraternização, promovido pelo Grupo Folclórico Helena Kolody.
Depois, sob a direção da Sr.ª Terezinha Chiraski Linsmayer, o
grupo fez uma bela apresentação jubilar com danças folclóricas e
encenações, que foi precedida por um discurso de agradecimento
da Superiora Provincial Margarida.
É importante anotar que a Prefeitura de Santa Terezinha
está harmoniosamente integrada com a comunidade, dando-lhe
amplo apoio para o desenvolvimento econômico e cultural das
famílias e inclusive participando diretamente dos eventos, pois a
própria Primeira-dama e sua filha fazem parte do grupo
folclórico Helena Kolody.
Beata Josafata, seja luz e mediação de bênçãos para as Irmãs Servas e toda a comunidade de
Craveiro!
Portal Eparquial
VESTIÇÃO E VOTOS NA CASA DE RETIROS JOSAFATA HORDACHEVSKA
Domingo, dia 8 de dezembro de 2013, Festa da Imaculada Conceição, na Casa de Retiro Irmã
Josafata Hordachevska em Ponta Grossa. Religiosas da Congregação das Irmãs Servas de Maria Imaculada
de várias localidades se reuniram para mais uma importante celebração: vestição, profissão dos primeiros e
renovação dos votos perpétuos. A solenidade foi precedida pelo retiro espiritual dirigido pelo Pe. Mario
Marinhuk, OSBM.
Às 09h30, com o canto “Raduysha svite” se fez a entrada das
irmãs, dos pais e parentes, padres e do Bispo Eparca Dom
Volodemer Koubetch, OSBM, que presidiu a celebração. A
Superiora Provincial Ir. Margarida Hlatchuk, SMI fez uma
introdução lembrando o valor e a contribuição das famílias no
cultivo das vocações religiosas.
Após os tropários, procedeu-se à cerimônia da vestição de
Ana Cláudia Scibor e em seguida a profissão dos primeiros votos das
noviças Cristiane Hanicz e Maria Helena Lenartovicz
Em sua homilia, o Bispo cumprimentou as novas religiosas e
colocou as duas Irmãs Beatas Tarcísia e Josafata como exemplos em
quem se espelhar na vida consagrada, que necessariamente passa por
muitas dificuldades e provações. Ele focalizou especialmente a
santidade de virtudes heroicas e alguns traços da fraternidade
religiosa da Beata Josafata. “Irmã Josafata era possuidora de uma
bela educação: piedosa, inteligente, severa, mas complacente, atitude
séria ainda que alegre, humilde, porque, ao exercer o seu cargo,
gostava de se informar o que achavam as outras... igual para com
todas... Era de uma constituição delicada, mas de caráter firme,
compreensiva para com todas, sobretudo para com os doentes”. Não
sendo aprovada para os votos perpétuos, “sem nenhuma queixa,
humildemente suportou a dolorosa provação. Animada pelo Pe.
Lomnetskei que “o sofrimento há de santificar-te”, submeteu-se à
vontade de Deus, e assentou-se à mesa depois das Irmãs professas.
Nesse mesmo dia, viram-na lavando a louça e talheres na cozinha”
(Irmã Dominica SLAVUTA. Josafata: Primeira Irmã Serva de
Imaculada Virgem Maria. Tradução de Pe. Valdomiro Haneiko.
Gráfica Vicentina, Curitiba, 1987, 33-34,60).
Concelebraram com o Bispo os Padres Paulo Serbai, OSBM –
Superior do Seminário São Basílio de Curitiba, Mario Marinhuk, que
trabalha no mesmo Seminário, e Ivo Komiak, vindo de Guarapuava.
Antes da oração da comunhão, as religiosas fizeram a
renovação dos votos temporários e perpétuos.
A solenidade se encerrou com o almoço de confraternização.
Portal Eparquial
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ENCONTRO DOS CORAIS NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA
Ao 14 de dezembro de 2013, após a Divina Liturgia das 18 horas, celebrada pelo Bispo Auxiliar
Dom Meron Mazur, OSBM e concelebrada pelos Padres Paulo Markiv, OSBM – Superior Provincial,
Mauricio Popadiuk, OSBM – Conselheiro Geral da Ordem Basiliana de São Josafat em Roma, Deonisio
Mazur, OSBM – Pároco local, deu-se início à apresentação dos corais.
O evento foi aberto com a canção: Небо і земля, Небо і земля нині торжествують, Ангели
людям, Ангели людям радість сповіщають, Бо Син народився, в пелени сповився, здавен Він жаданий,
Бо Син народився, Від Пречистой Панни в яслах положився. Ось в небі зоря чудо сповіщає. Добрим
людям, Шлях всім уявляє. Ой ми веселу, пісню заспіваймо. Народженого Сина привітаймо. Tradução:
O céu e a terra rejubilam-se hoje. Os anjos proclamam alegria ao povo, porque o Filho nasceu, Ele é o
esperado desde os séculos, pela Puríssima Senhora foi colocado numa manjedoura. Eis a estrela no céu que
anuncia o milagre à boa gente. Jesus revela a todos o caminho. Eis que nos alegramos e cantamos uma alegre
canção, ao Filho nascido damos as nossas boas-vindas. Com esta canção natalina o coral da Paróquia Nossa
Senhora Auxiliadora, dirigido pelo maestro Sr. Mario José Tkatchuk, cumprimentou e deu as boas-vindas a
todos os maestros, componentes dos corais e demais presentes.
Dentre as autoridades que se fizeram presentes destacamos: Dom Volodemer Koubetch, OSBM –
Bispo Eparca dos ucranianos católicos no Brasil; Dom Meron Mazur, OSBM – Bispo Auxiliar; Pe. Paulo
Markiv, OSBM – Superior Provincial dos Padres Basilianos no Brasil; Pe. Mauricio Popadiuk, OSBM –
Conselheiro geral da Ordem Basiliana em Roma; Sra. Larissa Meronenko – Cônsul Geral da Ucrânia no
Paraná; Sr. Vitório Sorotiuk – Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira; Sr. Israel Kravetz –
Presidente da Sociedade dos Amigos da Cultura Ucraniana (TPUK); Sr. Roberto Oresten – Presidente da
Sociedade Ucraniana no Brasil (SUBRAS).
A primeira apresentação da noite foi da Capela de Bandurristas Fialka, sob a regência de Ana
Povaluk, com as canções: Бог Предвічний, Радуйтеся e Возвеселімся.
Em seguida, o coral da Catedral São João Batista, sob a regência do maestro Sr. Leonardo Davebida,
com as canções natalinas: Тріє царі, Дивная новина e Всяческая днесь радости.
O coral do Folclore Ucraniano Barvinok, sob a regência do maestro Felipe Melnik Oresten executou
as canções: Ой рано, рано e Рождество Христове.
As crianças da Subótna Schkóla Lécia Ukraínka da SUBRАS – Sociedade Ucraniana do Brasil,
dirigida pelos professores Daniel Kozechen e Katia Mazepa Baran, cantaram as canções natalinas Во
Вифлеємі, Спи Ісусе e Гей лелет колядка.
O coral do Clube Poltava, sob a regência do maestro Igor Kovaliuk, apresentou as canções Нова
радість стала e Щедрик, щедрик.
Por fim, apresentou-se o coral da Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, sob a regência do maestro Sr.
Mário José Tkatchuk, com as seguintes canções: Що то за предиво e Нині Адаме возвеселися.
Ainda dentro da igreja, foi feita a leitura de uma carta-apelo redigida em nome de todas as
instituições ucranianas do Brasil, lida pelo Sr. Vitório Sorotiuk, e ato de apoio aos manifestantes do
Euromaidan na Ucrânia. O coral do
Folclore Ucraniano Barvinok, com
integrantes de outros corais,
munidos da bandeira do Brasil e
bandeiras da Ucrânia, cantaram a
belíssima canção-oração: Боже
великий єдиний, seguida pelo Hino
da Ucrânia: Ще не вмерла Україна.
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Terminadas as apresentações, o Pároco Pe. Deonisio,
em nome da paróquia, dirigiu os agradecimentos aos corais
pelas belíssimas apresentações, bem como a todo o público
presente que veio prestigiar o evento.
Em seguida, todos dirigiram-se ao salão paroquial,
onde foi preparada a Ceia de Natal – Свята Вечеря. Após a
oração do “Pai Nosso” e a bênção dos alimentos realizada por
Dom Volodemer, foi servida a ceia com todos os ingredientes
típicos da cultura ucraniana. O evento terminou por volta das
23 horas.
O próximo Encontro dos Corais será realizado nas
dependências da Sociedade Ucraniana do Brasil em data a ser definida no mês de dezembro de 2014.
Cordiais agradecimentos a todos pela participação, compreensão e ação. Votos a todos de um
abençoado Natal e Ano de 2014.
Pe. Deonisio Mazur, OSBM
Pároco da Paróquia N. Sra. Auxiliadora

FIALKA DE CURITIBA:
36 ANOS DE MÚSICA
E 25 ANOS DE BANDURA

Domingo, dia 15 de dezembro de 2013, o Grupo Fialka
comemorou solenemente os 36 anos de fundação da escola de
música e especialmente o Jubileu de Prata de criação da capela
de banduristas.
Às 10 horas, na Catedral São João Batista, a Catequista Olga Korczagin, CSCJ fez a introdução à
Divina Liturgia, celebrada pelo Bispo Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM e concelebrada pelo Bispo
Auxiliar Dom Meron Mazur, OSBM, o Superior Provincial Pe. Paulo Markiv, OSBM, o Conselheiro Geral
da Ordem Basiliana de São Josafat Pe. Maurício Popadiuk, OSBM e o Pároco Pe. Joaquim Sedorowicz. A
Capela de Banduristas Fialka cantou algumas partes litúrgicas e algumas canções. As vozes juvenis são
afinadas, angelicais, ensaiadas pela Catequista Izabel Krevey, CSCJ
Em sua homilia, Dom Volodemer, citando a Exortação apostólica do Papa Francisco Evangelii
gaudium – Alegria do Evangelho, falou sobre a celebração do Natal, que deve ser uma festa da alegria por
causa da presença de Deus no meio de nós. Referiu-se à alegria da festividade jubilar do dia de hoje. Ao final
da celebração litúrgica, o Bispo cumprimentou todos os presentes e pessoas ligadas ao Grupo Fialka e
destacou o trabalho incansável da principal personagem da presente solenidade – Dona Izabel, que nunca
mediu esforços para se dedicar de corpo e alma ao grupo. Ela recebeu uma calorosa salva de palmas e todo o
grupo ouviu um altissonante Mnohaia Lita.
As festividades continuaram no Clube Poltava, onde houve um almoço festivo.
Após o almoço, o Grupo Fialka fez uma bela apresentação com canções religiosas e encenações,
dentro do espírito natalino. Também o Grupo Folclórico Poltava apresentou algumas danças.
Finalizando a parte cultural da festividade jubilar, a Catequista recebeu uma calorosa homenagem
por parte de seus colaboradores, pais e alunos banduristas, que manifestaram seu reconhecimento e
agradecimento pelo seu zeloso trabalho religioso, educativo e
cultural.
Em união com os irmãos ucranianos, que passam por
momentos de muita tensão política na Ucrânia, os presentes
demonstraram sua preocupação numa manifestação de
solidariedade.
Fialka: foram 25 anos de colaboração nas aulas,
ensaios, apresentações e sucessos, que foram coroados com
essa merecida festa jubilar. Parabéns. Mnohaia Lita!
Portal Eparquial
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UM POUCO DE HISTÓRIA DO GRUPO FIALKA
Foram 25 anos de aulas, ensaios, apresentações,
viagens e muito, muito trabalho mesmo. Os componentes do
grupo sabem disso. No momento, são mais de 60 inscritos e
participantes, mas foram muitos os que participaram do grupo
musical e hoje estão na saudade ou incentivando os filhos e
netos para tocar bandura: o instrumento musical inventado
pelos ucranianos ainda no tempo dos cossacos; um instrumento
de muitas cordas que engrandece e qualifica a etnia ucraniana.
A comunidade católica ucraniana junto à Catedral São
João Batista teve início nos anos 60. No local, onde hoje é o clube Poltava, se reuniam as crianças, os jovens
e adultos para cultivar a cultura ucraniana: cantar, dançar, fazer teatro, “pessanka”, aprender a língua, o
catecismo, comemorar, festejar, aniversariar. O ucraniano gosta de arte: cada um, cada uma é artista em
expressar a sua cultura. O canto e a música, então, sempre faziam parte dessas reuniões na comunidade.
A Capela de Banduristas nasceu há 25 anos, no ano em que o primeiro grupo de músicos se
apresentou no Seminário São Basílio, durante a comemoração dos 25 anos de sacerdócio do então Eparca
Dom Efraim Krevey, OSBM que, na época, estava construindo o Clube Poltava no lugar da “Katchanilka”.
Tudo começou quando Dona Isabel Krevey – Catequista do Instituto Secular das Catequistas do
Sagrado Coração de Jesus decidiu se dedicar à música. Ela fez vários cursinhos preparatórios e entrou na
Faculdade de Educação Musical do Paraná. Ainda estudando música, organizou as crianças e jovens que
freqüentavam a catequese e as aulas de sábado e começou a ensinar a tocar a flauta doce, acordeom e violão.
Isso fazia parte do seu estágio na faculdade.
Com os pequenos flautistas, fundou o grupo
Sopiltchane – no ano 80 – Grupo Fialka. Estes flautistas é que
conquistaram a simpatia do Bispo Efraim e de quem estava
interessado em desenvolver a bandura: Lídia Czornei, filha de
Nicolau Czornei, veio dos Estados Unidos em 1987 para
participar de um Congresso da Juventude, tocou com arte a
bandura, que trazia a tiracolo, e foi o empolgação da nossa
juventude. Até esta época, não que não tivesse bandura no
Brasil, pois o Sr. Ivan Boiko já tocava, e até construía banduras,
fazendo uns 50 instrumentos até os dias de hoje.
O Sr. João Kutenski tinha um grupo de músicos que se
encontravam na então “Katchanilka” e tocavam também a bandura. Mas a jovem Lídia gostou dos pequenos
flautistas e, voltando para casa nos Estados Unidos, pediu a seu pai Nicola Czornei que doasse pequenas
banduras. Ele não somente trouxe as banduras, mas enviou professores para ensinar a tocar. Veio então por
primeiro a Lídia Czornei ministrar o primeiro curso. Depois chegou o maestro Julian Ketastei que deu o
curso em duas etapas. Ensinou também o Sr. Petro Ketastei. Mais tarde, vieram Valentina Rodak do Canadá
e Adriana Onufreiczuk da Ucrânia. Os cursos aconteceram no ano de 1987 e era só para adultos.
Com a morte súbita de João Kutenski, a partir do ano 1988, Dona Izabel, formada em educação
musical e com a ajuda do Sr. Pedro Kuchma, que dirigia a orquestra do Grupo Folclórico Poltava,
começaram a dar continuidade às aulas de bandura, ampliando então aos pequenos flautistas e estendendo os
grupos de banduristas para crianças, jardim da infância, adolescentes e jovens, até formar a Capela de
Banduristas Fialka.
Com o tempo, os alunos treinados passavam a auxiliar nas aulas dos novatos e hoje temos um bom
número de professores. Em 1991, o músico José Sitko foi para Nova York participar do curso de arte e
técnica de tocar bandura. Retornando, assumiu o compromisso de passar a técnica para os jovens do Grupo
Folclórico Poltava. O grupo de banduristas foi sempre crescendo e evoluindo. Formaram-se as equipes de
bandura com os pais dos alunos para a manutenção dos grupos e Dona Isabel continuou sendo a
coordenadora até os dias de hoje.
Os professores, pais e equipes, alunos e colaboradores trabalham como voluntários, por amor à arte,
música, canto e tradições da cultura ucraína. Confeccionaram os trajes, melhoraram os aposentos, adquiriram
mais banduras e gravaram um CD de “Koliadas” – “Kolhaduite z Name”. Estão sempre presentes em
apresentações, festividades, comemorações na Catedral e atendem convites das comunidades ucranianas no
Brasil, abrilhantando datas festivas, visitando famílias no Natal, engrandecendo eventos – tudo pelo zelo,
amor e preservação da cultura musical ucraniana.
Olga Korczagin, CSCJ
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IRMÃS UCRANIANAS DE SÃO JOSÉ
CELEBRAM SEU DIA COM VESTIÇÃO E VOTOS
A
comunidade
da
colônia
Eduardo
Chaves
alegrou-se mais uma vez com
uma bela festividade da Irmãs
Ucranianas de São José. No dia
26 de dezembro de 2013, com
início às 10 horas, as religiosas
dessa Congregação celebraram
durante a Divina Liturgia,
presidida pelo Bispo Eparca
Dom Volodemer Koubetch,
OSBM, os ritos da vestição,
renovação dos votos temporários, profissão dos votos
perpétuos e também a renovação
dos mesmos por parte das irmãs
professas.
Ir. Marta Marinhak saudou a todos e fez uma introdução expondo as motivações espirituais desse dia
“tão especial”, dia de São José, Padroeiro da Congregação, quando se celebra especialmente “a vocação, o
chamado, o sim à vida religiosa”. Ela fez a acolhida da jovem Marina Litwin, nascida no dia 2 de dezembro
de 1994, que estava acompanhada por seus pais Josafat Litwin e Tereza Nedza, e da Ir. Márcia Marinhak,
filha de Orestes Marinhak e Maria Michalichen, nascida no dia 8 de maio de 1989, que estava acompanhada
pela Superiora Provincial Ir. Lúcia Hulhak e pela Ir. Nádia Ditkun. “Irmã Márcia, você foi escolhida por
Deus há muito tempo e a cada dia Ele te provou e te capacitou. Ele te escolheu, pois precisa de alguém para
ser sol e luz, alguém com determinação e coragem”, falou Ir. Marta. As irmãs e os pais fizeram a entrada e
tomaram seus lugares nos bancos da frente.
Após o canto dos “troparios”, Marina recebeu o hábito da Congregação, como “sinal de abnegação,
consagração, santidade, humildade e principalmente sinal de que é serva de Deus na terra”. A seguir, as
jovens Irmãs Simone Prestupa, Ana Repula e Clara Tarachuk renovaram seus votos temporários.
Prosseguindo a cerimônia,
Ir.
Márcia
Marinhak,
professou
os
votos
perpétuos de obediência,
pobreza e castidade “por
amor a Cristo e para a
extensão do Reino de
Deus... com total abertura
de coração, com plena
disponibilidade,
anunciando a esperança nos bens futuros”.
Em sua homilia, Dom Volodemer falou sobre o verdadeiro significado das festas natalinas e de final
de ano, citando dois conceitos marcantes da Exortação apostólica Evangelii gaudium – A alegria do
Evangelho do Papa Francisco: alegria e encontro. O Natal, celebrado ontem, e a bela cerimônia de hoje no
dia de São José, levam a um encontro profundo com Deus, que é motivo de muita alegria espiritual.
Concelebraram a Divina Liturgia: Pe. Valdomiro Pastuch, OSBM, que atende pastoralmente a
comunidade, Pe. Joaquim Sedorowicz – Pároco da Catedral, Pe. Irineu Vasilkoski – Pároco de Mallet, Pe.
Luiz Pedro Polomanei – Pároco de Rio das Antas, Pe. Paulo Serbai, OSBM – Superior do Seminário São
Basílio, Pe. Dionísio Horbus, OSBM – Pároco de Ivaí, Pe. Metódio Techy, OSBM – Pároco de Ponta
Grossa, Pe. Teófilo Michalichen, OSBM – Diretor do Colégio São José de Prudentópolis, Pe. Sandro
Dobkowski – Coadjutor da Catedral, Pe. Ricardo Mazurek Ternoski e Pe. Dionísio Zaluski – Coadjutores da
Paróquia de União da Vitória, Pe. Januário Prestauski, OSBM – Diretor Espiritual da Congregação das Irmãs
de São José, Pe. Atanásio Kupitski, OSBM – Diretor Espiritual do Noviciado das Irmãs em Eduardo Chaves.
Ainda estavam presentes Frei Pedrinho e uma religiosa franciscana de União da Vitória.
No salão de festas da
comunidade, bem equipado e
adaptado conforme as exigências
de higiene e segurança, com a
generosa ajuda da comunidade
local, as Irmãs serviram um
almoço de confraternização
durante o qual o jovem Grupo
Folclórico Fialka de São
Cristóvão prestou homenagem
às Irmãs Marina e Márcia.
Que São José abençoe
sempre e generosamente a Congregação das Irmãs Ucranianas
de São José!
Portal Eparquial
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ASSEMBLEIA GERAL DO INSTITUTO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS
Entre os dias 26 a 30 de dezembro de 2013, os membros do Instituto Secular das Catequistas do
Sagrado Coração de Jesus estiveram reunidos em Assembleia Geral, em Prudentópolis. Todos os trabalhos
da assembleia foram assessorados pelo Revmo. Pe. Antonio Royk, OSBM designado assistente para este
evento.
As sessões da assembleia iniciavam-se diariamente com a Divina Liturgia, celebrada por Sua
Excelência dom Volodemer Koubetch, OSBM, Bispo Eparca e pelo Revmº Pe. Antonio Royk Sobrinho,
OSBM.
A assembleia Geral acontece a cada cinco anos. É convocada pela Diretoria em exercício. Delas
participam membros delegados, convidados, representantes de cada centro. Essa assembleia tem por
finalidade prestar relatório das atividades realizadas pelos membros do Instituto e da Diretoria Geral durante
o quinquênio. Igualmente, reavalia o cumprimento das metas e deliberações da assembleia anterior; da sua
atuação nas pastorais, evangelização, trabalho profissional e engajamento de seus membros nas atividades
socioculturais e de educação. De modo especial é dada ênfase ao estudo e aprofundamento da missão
peculiar do Instituto, da sua razão de existir.
Em síntese, podemos afirmar que considerando os resultados, a situação presente, as possibilidades
existentes, a assembleia traça metas, ações e propõe objetivos para o próximo quinquênio e também elege a
nova Diretoria Geral.
A Diretoria eleita ficou assim composta: Diretora Geral – Filomena Procek; Vice-Diretora e 1ª
Conselheira – Elvira Lozovei; 2ª Conselheira – Nádia Horbus; 3ª Conselheira – Ana Dzioba; 4ª Conselheira
Maria Aparecida Pankevicz; Ecônoma – Maria Madalena Lozovei; Secretária – Bernadet Kraiczyi.
É necessário fazer uma parada, ajustar as velas para sempre alcançar o destino. Queremos alcançar
o nosso destino, espelhando-nos no misericordioso Sagrado Coração de Jesus, nosso Mestre.
Catequistas do Sagrado Coração de Jesus
AGENDA 2014
JANEIRO
01 – Prudentópolis: Celebração na Igreja São
10-13 – Antonio Olinto: Visita Canônica.
Josafat.
17-20 – Curitiba – Catedral: Celebrações da
03-10 – Prudentópolis: Curso Eparquial de
Páscoa.
Catequese.
MAIO
18-19 – Ivaiporã: 50 Anos da Presença das
01-09 – Aparecida: 52ª Assembleia Geral da
Catequistas do Instituto Secular Sagrado Coração
CNBB (começa dia 30 de abril).
de Jesus.
JUNHO
FEVEREIRO
22 – Curitiba – Catedral: Padroeiro da Eparquia.
01-02 – Mamborê: Congresso da Juventude.
SETEMBRO
16 – Piquiri: Bênção das salas de Catequese.
07-14 – Lviv-Briuchovicz: Sínodo dos Bispos.
MARÇO
OUTUBRO
27.02-02.03 – Antonio Olinto: Visita Canônica.
18 (13-19) – Embu, SP: Encontro Latino09 – Itapará: Romaria.
Americano de Estudos – Palestra: Orientalium
13-16 – Antonio Olinto: Visita Canônica.
Ecclesiarum: a grande tradição oriental no
16-18 – Ponta Grossa: Assembleia Regional dos
catolicismo: eclesiologia, liturgia e teologia e sua
Bispos.
presença no Brasil.
23 – Iracema: Romaria.
NOVEMBRO
27-30 – Antonio Olinto: Visita Canônica.
09 – General Carneiro: Bênção e inauguração da
ABRIL
Igreja São Miguel.
03-06 – Antonio Olinto: Visita Canônica.
16 – Antonio Olinto: Romaria.
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