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E D I T O R I A L  
 A Visita Canônica na Paróquia São Josafat de Prudentópolis, na sua amplitude e complexidade, tomou 

muito tempo na sua realização e também na sua documentação, mas foi uma experiência de enorme valia 

espiritual, pastoral e cultural. O aprendizado também foi altamente significativo.  

 Continuando o trabalho pastoral das visitas às comunidades da Eparquia e se preocupando com o 

máximo aproveitamento do tempo possível, conseguimos realizar a Visita Canônica na comunidade paroquial 

de Antônio Olinto e suas três capelas: Santos Andrade, Campina de Cima e Mico Magro.  

O encontro do Bispo Eparca com as lideranças e algumas famílias dessas comunidades dão a 

oportunidade de realizar o trabalho mais essencial e abrangente, podendo ele conhecer mais de perto e mais 

profundamente a realidade como ela é, em todas as suas dimensões sociais e existenciais, pastorais e culturais, 

com seus ganhos e suas perdas, com a sua beleza e também com sua crueza, com suas alegrias e tristeza, pois 

a vida muitas vezes traz surpresas e até dramas. É tão belo e animador captar a força da fé de muita gente que 

não se deixa abalar pelas tempestades da vida e se mantém ancorada em Cristo e na sua Igreja. Nesse trabalho 

presencial, presta-se ajuda, conforto, orientação, ânimo. Encaram-se os problemas. Mas também se aprende 

bastante, porque se está em contato não com teorias, mas com experiências concretas e lições de vida. Assim, 

é realizado um serviço oficial, obrigatório, canônico, mas que dá a oportunidade de viver a missão pastoral e 

evangélica de ser Pastor. 

As meditações e celebrações pascais animam para a passagem (do hebraico pessáh – páscoa) de tudo 

o que representa morte para a vida em Deus. As ações e reflexões sobre a Campanha da Fraternidade são 

contundentes. Alegria geral na Igreja – fato inédito: dois papas canonizaram dois papas! As conquistas 

catequéticas são promissoras. Taras Shevchenko ensina a buscar a verdadeira liberdade: liberdade patriótica, 

não individualista, mas de todo um povo. Os eventos jubilares valorizam a história e nos lançam ao futuro.     

Todos os eventos vivenciados e registrados nesta edição do Boletim Informativo confirmam que a 

vida da Eparquia é dinâmica e, mesmo tendo limites e deficiências, ela busca se conformar com o dinamismo 

do Reino de Deus e da Igreja de Cristo. 

Que a luz do Cristo Ressuscitado penetre as mentes e corações de todos os paroquianos 

transformando-os em autênticos instrumentos e sábios construtores do Reino: um Reino que atrai, 

compromete e transforma a realidade em que vivemos! 

Dom Volodemer Koubetch, OSBM 

Bispo Eparca 
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ВЕЛИКОДНЄ ПОСЛАННЯ 

БЛАЖЕННІШОГО СВЯТОСЛАВА 

Високопреосвященним і Преосвященним владикам, 

всесвітлішим, всечеснішим і преподобним отцям, 

преподобним ченцям і черницям, дорогим у Христі мирянам 

Української Греко-Католицької Церкви 

ХРИСТОС ВОСКРЕС! 

Вчора нас поховано з Тобою, Христе,  

Встаємо сьогодні з Тобою воскреслим, 

Бо вчора нас з Тобою розп’ято. 

Тож і нас прослав, Спасе, у царстві Твоїм 

(Пісня 3 Канону Воскресної Утрені). 

 Дорогі в Христі! 

 

Попри всі цьогорічні випробування і непевність, Великдень  «день, що його учинив 

Господь» (Пс. 117, 24)  є для нас часом невимовної радості й надії. У світлий празник Воскресіння 

Христового свята Церква оспівує таїнство поєднання протилежностей: поховання і воскресіння, 

смерті і життя, розп’яття і слави, смутку і радості. У тому й полягає велике пасхальне таїнство, що 

сам Син Божий стає одним із нас, вмирає, подібно як ми, щоб ми могли воскреснути, як Він! Христос 

проходить свою хресну дорогу за нас і на наше благо, даруючи нам своє світле воскресіння та нове 

життя в Бозі. Отже, хрест і воскресіння нерозлучні. Вони стосуються не лише Христа: у таїнственний 

спосіб зачіпають усе людство і кожного з нас зокрема. Подія, яка відбулася в житті Ісуса Христа, – 

Його смерть і воскресіння, – увібрала в себе всю історію людства, усі страждання, як минулого, так і 

прийдешнього, і преображає їх у нове життя, у нову радість. Воскреслий Христос входить у 

серцевину особистої історії кожного з нас, Він, можна сказати, переживає наші страждання і 

приниження: ми водночас із Ним розп’яті й засуджені, та разом із Ним підіймаємося з гробу і 

воскресаємо. Вчора нас із Ним було поховано, а сьогодні – встаємо із Ним воскреслим. 

 

Вчора нас поховано з Тобою, Христе… вчора нас з Тобою розп’ято.  

 

Ісус Христос силою і діянням Святого Духа присутній в історії нашої Церкви і нашого 

народу. Ми добре знаємо цей Його і наш хресний шлях. Ще в недавньому минулому нашу Церкву і 

наш народ катували й розпинали, ложно свідчили на нас, у нас стріляли і кидали в тюрми. Однак ми 

все це пережили і, дякувати Богу, відродилися до нового життя спільноти Христових учнів. Якраз 

цього року минає 25-річчя легалізації та відродження нашої Церкви на рідній землі. Тож засилаймо 

молитви до престолу Всевишнього, дякуючи Йому за благодать і силу, яка допомогла нашому 

народові вистояти серед жахливих випробувань і страждань. Ця перемога – знак дієвої присутності 

воскреслого Спасителя між нами в далекому і недавньому минулому, а водночас запорука 

нездоланності нашого народу і в майбутньому. 

 Сьогодні знову нам погрожують зброєю і залякують розділом країни та захопленням храмів. 

Але Христос і сьогодні є з нами! Наші болі Він приймає так, немовби це Йому особисто завдавали 

рани. Це Його було зневажено побиттям молоді на Майдані. Це Його зробили нужденним, коли 

добро народу розкрадала корумпована влада. Це Його ув’язнювали та несправедливо засуджували, 
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виставляли нагим на морозі і катували викраденим. Це Він – перша жертва Небесної сотні. Його 

слова на хресті, що звучать сьогодні в сумлінні віруючих людей України, – «Отче, відпусти їм, не 

знають бо, що роблять!» (Лк. 23, 34), – стосуються насамперед тих державних і церковних лідерів, 

своїх і сусідніх, які підбурюють народ до сліпої агресії та ненависті: «Розіпни, розіпни Його!» (Лк. 

23, 21). Однак сила людської злоби, брехні і насильства є нічим порівняно із силою Божої правди й 

любові. Це Христос нас сьогодні підносить, і як Церкву, і як народ. Як у Воскресінні добро долає зло, 

так і в нашій історії любов переможе злобу й ненависть, а мир – усякі погрози війною.  

 

Встаємо сьогодні з Тобою воскреслим. 

 

Сила зброї никне перед славою Воскреслого, бо «сьогодні встаємо з Тобою воскреслим». Усі 

ми це відчуваємо, на рідній землі і на поселеннях. Сила Христового воскресіння сьогодні є нашою 

надією в церковному, суспільному та особистому житті. Не маємо певнішої і сильнішої допомоги – ні 

в міжнародній дипломатії, ні в силі військових потуг чи людських домовленостей, які готові за 

тридцять срібняків виставити ціну Неоціненному. У своєму воскресінні Христос силою Святого Духа 

чинить єдиним народом тих, хто колись протистояв один одному: «Нема юдея ані грека… ні чоловіка 

ані жінки, бо всі ви одно у Христі Ісусі» (Гал. 3, 28).  

Знаком нашого «вставання» з воскреслим Спасителем, який підносить нас із «гробу» гріха, 

нехай стане наше оновлене Божою любов’ю ставлення до всіх без винятку людей. Любімо і обіймімо 

кожного, хто є поруч, у нашому селі, містечку, місті, у нашій області та на всій нашій Землі. Учімося 

поважати і любити того, хто відрізняється від нас: думає по-іншому, дотримується інших звичаїв чи 

розмовляє іншою мовою – саме це є свідченням слави Воскреслого! Усім людям, навіть тим, хто має 

злобу в серці і несправедливо нас обвинувачує, ми сьогодні проголошуємо радісну вістку про 

воскресіння. Бо ж знаком воскресіння є перемагати сили зла і ненависті Божою любов’ю та 

милосердям.  

 

Тож і нас прослав, Спасе, у царстві Твоїм. 

 

За давнім церковним переказом, св. Андрій, ставши на київських горах, передбачив велику 

Божу славу для нашої країни: «Бачите ці гори? На них засяє благодать Божа, тут буде велике місто, і 

Бог спорудить багато церков». Сяйво Божої благодаті, про яке згадує наш апостол, –це світло 

Христового воскресіння, яке ніколи не переставало променіти над нашою землею, навіть у 

найтемніші періоди нашого національного і церковного буття. На нас сповнилися євангельські слова, 

що їх ми чуємо під час Пасхальної Літургії: «Світло світить у темряві і темрява його не подолала» 

(пор. Ів. 1, 5). Відблиском небесної слави воскреслого Спасителя є і наш Патріарший собор 

Воскресіння Христового, який ми посвятили минулого року. Він є для нас живим свідченням 

Христової перемоги, запорукою невмирущості нашого народу та знаком єднання всіх дітей нашої 

Церкви – в Україні і на поселеннях сущих.   

Сьогодні, у цей радісний день Воскресіння Христового, благаймо нашого Спасителя, щоб 

світло Його воскресіння з новою силою засяяло над нашим краєм, щоб подолало темряву гріха, 

незгоди, страху і зневіри та скріпило всіх нас силою Святого Духа на розбудову справді вільної і 

Богом благословенної держави. Молімося особливо про дар єдності та однодумності для нашого 

народу. А ця наша духовна єдність дозволить нам відродити і обновити всі державні інституції на 

основі Божої правди і Божого закону. Хоч би де ми були, – чи в Україні, чи на поселеннях, – 

пам’ятаймо про своє покликання, що випливає з нашого християнського та національного досвіду, а 

саме: свідчити про нездоланну силу Христового воскресіння, про неминучу перемогу правди над 

брехнею, любові над ненавистю, добра над злом, життя над смертю.  

Із такими думками єднаюся з вами в молитві і пасхальній радості, у любові та надії, бажаючи 

кожному з вас мирного і благословенного Воскресіння Христового. Пасхальним привітом обіймаю 

всіх вас! Нехай цього дня засмучені зрадіють, стривожені відчують певність християнської надії. 

Молитвою лину до поранених і стражденних, ув’язнених і вигнаних із рідної домівки, наших воїнів і 

всіх, хто стоїть на сторожі гідності людської особи в Україні. Усім вам зичу щедро поданих Господом 

пасхальних дарів. 

Благодать воскреслого Господа нашого Ісуса Христа, любов Бога-Отця і причастя Святого 

Духа нехай буде з усіма вами. 

 Христос воскрес! – Воістину воскрес! 

+ СВЯТОСЛАВ 
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DOIS HOMENS – PAPAS E SANTOS 

 

 “Que a luz de vocês brilhe diante dos homens, para que eles vejam as boas obras que vocês fazem, e 

louvem o Pai de vocês que está no céu” (Mt 5,16). “Que a bondade de vocês seja notada por todos” (Fl 

4,5). Estas palavras da Sagrada Escritura se realizaram plenamente através da vida e obra de dois 

personagens que não foram nada mais que pessoas humanas, mas também nada menos que dois grandes 

papas e santos.  

João XXIII e João Paulo II brilharam durante a sua vida, iluminaram o mundo durante o seu 

pontificado e, reconhecidos como santos da Igreja católica, continuam sendo grande luz para todos. Ambos 

canonizados pelo nosso querido Papa Francisco no dia 27 de abril de 2014. É com grande júbilo e inefável 

alegria no Senhor que acolhemos mais estes dois grandes santos, bem conhecidos na terra, mas também 

fortes intercessores no céu. Que Deus seja louvado!  

 

 SÃO JOÃO XXIII nasceu aos 25 de novembro de 1881, em Sotto il Monte, província de Bérgamo – 

Itália e teve o nome de Angelo Giuseppe Roncalli. Com apenas 11 anos de idade, ingressou no seminário, 

onde ficou até concluir os estudos de Filosofia e Teologia. Durante a sua formação seminarística prestou 

voluntariamente o serviço militar. Recebeu a ordenação sacerdotal aos 10 de agosto de 1904. 

 Como sacerdote, ele exerceu vários serviços pastorais e foi secretário do Bispo de Bérgamo. A partir 

de 1921 presidiu em Roma a Pontifícia Obra da Propagação da Fé em nível nacional (Itália). Em seguida o 

Papa Bento XV o nomeou seu prelado doméstico e Monsenhor – cargo que o incumbiu a percorrer as 

dioceses com a finalidade de organizar círculos missionários. 

 Suas responsabilidades apostólicas cresceram em modo particular em 1934, quando ele foi nomeado 

Delegado Apostólico na Turquia e na Grécia. Neste trabalho ele contribuiu não somente com a Igreja 

católica, mas com todos os cristãos e inaugurou o diálogo inter-religioso. Sendo um católico autêntico, ele 

respeitou os cristãos separados da Igreja católica e os muçulmanos. Deu assistência às vítimas da Segunda 

Guerra Mundial, especialmente aos prisioneiros e a muitos hebreus.  

 Seu predecessor Papa Pio XII o nomeou cardeal em 1953 e o enviou como Patriarca de Veneza. Lá 

ele continuou cumprindo de modo exemplar todas as suas funções para o bem da Igreja. Após a morte de Pio 

XII o conclave elegeu o cardeal Roncalli Sumo Pontífice, no dia 28 de outubro de 1958.  

 Em homenagem ao seu pai ele assumiu o nome de João XXIII. Escolheu o lema do seu pontificado 

“Obediência e Paz”. Toda a sua riquíssima formação humana e espiritual e as brilhantes experiências 

pastorais lhe serviam como base para exercer com firmeza e amor de bom pastor a mais alta responsabilidade 

de governo na Igreja católica.  
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De fato eram inúmeros os desafios da Igreja nas 

circunstâncias sociais e eclesiásticas causadas pela guerra. 

Por isso a sua diplomacia se concretizou principalmente 

através da sua bondade cristã. Vários anos antes de 

assumir o pontificado ele já se destacara nos seus 

discursos, como um pastor mais ocupado “com o que une 

do que com o que divide e gera conflitos”. Esta sua 

posição foi o projeto de vida e de serviços pastorais que a 

providência divina fez frutificar para o bem da Igreja e de 

toda a sociedade. Por ter brilhado com as suas boas obras 

ele logo ganhou do Povo de Deus o título de “Papa bom”. 

Sensível aos problemas do catolicismo e da 

sociedade da época, São João XXIII convocou o Sínodo da 

Diocese de Roma com objetivo de fazer com que todos os 

seus dicastérios (uma espécie de ministérios da Santa Sé), 

dioceses e instituições eclesiásticas funcionassem em 

modo a responder melhor a tais situações. Na verdade ele 

desejava que a Doutrina da Igreja fosse bem próxima aos 

fiéis. Seguindo o exemplo do próprio Filho de Deus – Bom Pastor, ele fez o máximo possível para 

aproximar-se do povo necessitado no mundo moderno, visitando não somente dioceses e paróquias, mas 

também hospitais, aldeias e prisões.  

Os serviços mais localizados não lhe tiravam de vista os problemas de toda a Igreja e da sociedade 

mundial. Para ir ao encontro dos necessitados ele nomeou 37 cardeais. Em 1961 publicou a Encíclica “Mater 

et Magistra” e em 1963 – “Pacem in Terris”, com a qual inaugurou a exortação papal de paz ao mundo 

inteiro. 

A obra que não somente marcou o seu pontificado, mas também a história da Igreja católica e do seu 

magistério é a convocação (25.12.1961) do Concílio Ecumênico Vaticano II e abertura do mesmo aos 11 de 

outubro de 1962. De fato podemos afirmar que este Concílio foi a execução do objetivo do santo: de 

atualizar a doutrina cristã e a forma católica de evangelizar. Por isso tal Concílio assumiu um caráter menos 

dogmático e mais pastoral e ecumênico. Evidentemente, não se tratava de mudar ou renunciar a doutrina 

existente, mas de torná-la mais próxima, mais comunicável e acessível ao Povo de Deus. Este Concílio, obra 

iniciada pelo santo, colocou a Igreja católica em renovado empenho pela unidade dos cristãos, atribuiu a 

mesma dignidade a todos os ritos legitimamente reconhecidos (atualmente, o rito romano e 23 ritos 

orientais), abriu um frutuoso diálogo inter-religioso. Por causa das falhas na divulgação e na catequese, 

infelizmente se faz necessário hoje um trabalho urgente para – mesmo que com um atraso de 50 anos – o 

Concílio Ecumênico Vaticano II seja divulgado, devidamente conhecido na Igreja católica e assim produza 

os frutos almejados pelo grande santo João XXIII.   

Morto no dia 3 de junho de 1963, o “Papa bom” gozou de fama de santidade desde o início. Mas seu 

sucessor, Papa Paulo VI, preferiu seguir o processo canônico normal da causa da sua beatificação, iniciando-

a em 1965. 

 

 SÃO JOÃO PAULO II é um Papa ainda mais conhecido e familiar para todos. De nome Karol 

Jósef Wojtyła, nasceu aos 18 de maio de 1920, em Wadowice – cidade da Polônia, onde terminou os estudos 

na Escola Superior. Perdeu a mãe no nono ano de idade e o pai no vigésimo primeiro. Em 1938 matriculou-

se na Universidade Jaguelônica de Cracóvia, fechada logo em seguida pelas forças nazistas ocupantes. Nos 

anos 1940-1944, por força das circunstâncias, experimentou a vida de operário, trabalhando numa mina e 

numa fábrica química. Em 1942 iniciou clandestinamente a formação no Seminário Maior de Cracóvia, a 

qual concluiu já em circunstâncias normais com o curso de Teologia na Universidade Jaguelônica. Ordenado 

sacerdote no dia 1º de novembro de 1946, ele realizou a sua vocação com exemplar zelo e muita alegria do 

evangelho. Instruiu de modo particular os jovens – atividade em que ele se servia não somente de palavras, 

mas especialmente do testemunho de vida. Amante do esporte, especialmente do esqui na neve. Vale a pena 

ressaltar que já na sua juventude ele tinha acumulado ampla experiência de vida, adquirida pela sua constante 

resposta positiva de fé, esperança e caridade, apesar das inúmeras dificuldades. Nomeado Bispo Auxiliar de 

Cracóvia pelo Papa Pio XII, recebeu a ordenação episcopal no dia 4 de julho de 1958.  

Nos anos 1962-1965 participou do Concílio Ecumênico Vaticano II. O Papa Paulo VI que concluiu 

este Concílio, o nomeou Arcebispo de Cracóvia no dia 13 de janeiro de 1964. Wojtyła tornou-se cardeal no 

dia 26 de junho de 1967. 
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Durante o conclave do dia 16 de outubro de 1978 o cardeal 

Karol Jósef Wojtyła foi eleito Papa. Vindo “de longe”, em 

homenagem ao seu predecessor escolheu o nome de João Paulo II. 

Um Papa proveniente daquela parte do mundo que lhe deu a 

oportunidade de sofrer e ser perseguido pela fé, que o obrigou a 

trabalhar como operário para não ser deportado – um que sabe tudo 

num dos cargos mais influentes do mundo! Com apenas 58 anos de 

vida São João Paulo II contava com uma gigantesca experiência de 

vida que estremeceram as bases dos impérios do mundo que até este 

momento não encontravam quem dissesse a verdade sobre os seus 

enganos. Ele conhecia pessoalmente aquelas coisas sobre as quais os 

outros Papas necessitavam de informações de terceiros. Os grandes 

do comunismo soviético da época tinham somente uma certeza: que 

todas as suas falsidades e mentiras seriam logo desmascaradas. Até 

agora não foi totalmente descartada a hipótese de que o turco Ali 

Agca tenha sido enviado para matá-lo no dia 13 de maio de 1981. 

Deus protegeu este Papa para que ele cumprisse uma gigantesca 

missão na Sua Igreja. 

Logo no início do seu pontificado – 30 de junho até 12 de 

julho de 1980 – realizou a primeira viagem apostólica ao nosso 

Brasil que é um país predominantemente católico. “A bênção, João 

de Deus, o nosso povo te abraça!” É um canto que não se apaga da memória do povo brasileiro que o saudou 

com muito carinho e fé. “Papa do Povo”, “João de Deus”, “Papa dos jovens”, “Papa peregrino”. Por mais 

abrangentes e belos que sejam, parece que São João Paulo II não se encaixa em nenhum título, pois estes 

descrevem só parcialmente o que ele é e a sua obra. Homem de fé inabalável, Papa e santo, ele foi totalmente 

de Deus e, bem por isso, totalmente de todos. Ele amou a Deus “com todo o seu coração, com toda a sua 

alma, com toda a sua força e com toda a sua mente” (Lc 10,27) e por isso foi capaz de doar-se totalmente ao 

Povo de Deus e de dar um lugar especial em seu coração para cada ser humano. Ele foi a continuidade do 

amor de Cristo por nós. 

Zeloso e bom pastor, ele publicou 14 Encíclicas. No dia 18 de outubro de 1990 promulgou o novo 

Código dos Cânones (Direito Canônico) das Igrejas Católicas Orientais – uma obra gigantesca. Deu 15 

Exortações, 11 Constituições e 45 Cartas Apostólicas. Beatificou 1.338 e canonizou 482. Criou a Jornada 

Mundial da Juventude em 1986 e os Encontros Mundiais da Família em 1994. Realizou mais de 250 viagens 

apostólicas no mundo. 

Grande devoto da Santíssima Virgem Maria, São João Paulo II seguiu também o exemplo dela, para 

fazer o máximo serviço em colaboração com o Filho de Deus Encarnado.      

Com a graça de Deus e para o bem de toda a Igreja, ele teve o terceiro mais longo pontificado: 26 

anos, 5 meses e 12 dias. Somente São Pedro governou a Igreja por um período mais longo (34 ou 37 anos) e 

o Beato Pio IX (31 anos, 7 meses e 16 dias).  

Na noite do dia 2 de abril de 2005 São João Paulo II foi receber o abraço de Deus e a bem merecida 

recompensa eterna, na companhia de Abraão e de todos os justos e santos, onde não existe dor, nem angústia 

ou sofrimento, mas resplandece a face do Deus que é Amor. 

Não tenho palavras para partilhar a felicidade que tenho com a canonização de São João Paulo II. 

Com a graça de Deus tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente. Muitas vezes estive em audiências e 

encontros com a oportunidade de vê-lo bem de perto e sempre me senti na presença de um santo. Mas a mais 

valiosa experiência foi no dia 10 de junho de 1990, quando, com mais 46 colegas, recebi pelas suas orações e 

imposição das mãos a ordenação sacerdotal na Basílica de S. Pedro em Roma. Nesta ocasião estive três vezes 

pessoalmente com ele: na imposição das mãos, no abraço de paz e na despedida dentro da sacristia. A 

segunda experiência forte foi quando estive diretamente a seu serviço, trabalhando na Nunciatura Apostólica 

na Ucrânia nos anos 1992-1994. A Nunciatura é a representação diplomática do Papa no país. Conheci mais 

profundamente não somente as suas santas doutrinas, mas os motivos pelos quais ele as formulava. Ao 

transmitir as suas posições e doutrinas, traduzindo-as do italiano ao ucraniano, eu sentia muita paz e alegria 

no Senhor. Isto me dava a belíssima impressão de que estou sendo a voz de quem é cheio de Deus. 

 

Que a canonização destes dois grandes Papas seja um motivo de crescimento e fortificação na fé para 

todos nós, cristãos católicos.    

Pe. Basilio Koubetch, OSBM 
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CAMPANHA DA FRATERNIDADE 2014 

 

Tema: “Fraternidade e o tráfico humano”. Lema: “É para a liberdade que Cristo nos libertou” (Gl 

5,1). A campanha denuncia o vergonhoso tráfico de pessoas: mulheres, crianças e trabalhadores são vendidos 

e comprados como objetos por redes internacionais de criminosos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 O que significa traficar?  

Traficar significa não somente levar, transportar algum objeto a contrabando, mas também não pagar 

imposto sobre aquele objeto comprado.  

Nesta campanha, traficar se refere às pessoas humanas. Significa que o objeto transportado é o ser 

humano. As pessoas são retiradas de um lugar e são levadas para outros lugares, seja no mesmo país ou para 

outros países. As pessoas são enganadas por aliciadores que oferecem altos salários, oferecem trabalho leve e 

depois são submetidas a trabalhos semiescravos e ganhos baixos. Esse tráfico de pessoas acontece 

principalmente com as mulheres para a prostituição. Calcula-se que só na Europa 75 mil mulheres brasileiras 

sejam exploradas sexualmente. Outra estimativa diz que 40% das vítimas de tráfico de pessoas em Portugal 

são mulheres brasileiras. O tráfico se estende no trabalho forçado de crianças e adultos e alcança o tráfico de 

órgãos humanos, que são retirados após uma fatalidade e são comercializados no exterior por preços muito 

altos ou são vendidos no país para pessoas abastadas que precisam desse órgão. 

Traficar significa ter como negócio uma das atividades criminosas e lucrativas do mundo: o tráfico 

de pessoas humanas faz vítimas cerca de 2,5 milhões de pessoas no mundo, cujo lucro chega a 32 bilhões de 

dólares, segundo dados das Organizações das Nações Unidas.  

Quem está nessa organização criminosa? 

Uma rede extensa criminosa age em nosso país: donos de boates, hotéis, bares, agências de viagem, 

agências de emprego e até mesmo autoridades e agentes públicos, como policiais, delegados e políticos. 

Também existe fragilidade na legislação brasileira, que tem permitido aos criminosos escapar da punição e 

conseguir levar até o fim suas finalidades criminosas na atividade de tráfico de seres humanos e de órgãos 

humanos.  

3. Conclusões: 

“O Brasil é um dos países campeões no mundo em relação ao fornecimento de seres humanos para o 

tráfico internacional”, afirma o relatório da CPI do Tráfico de Pessoas da Deputada Flávia Morais (PDT-

GO). 

É preciso que os governantes e toda a sociedade se sensibilizem do crime que se comete em relação 

ao tráfico humano e oferecer às pessoas mais escolaridade e possibilidades de trabalho digno para que não 

caiam na tentação por ganhos melhores em grandes centros urbanos e países. É preciso se esforçar em 

eliminar as causas do tráfico humano tais como: a pobreza das pessoas, a ganância de agentes econômicos, 

também a impunidade dos criminosos, atualizando as leis. 

Na pessoa traficada é a nossa própria filiação divina que vem sendo negada. Então, vamos honrar a 

nossa filiação divina combatendo o tráfico humano e principalmente a exploração sexual. 

 

Pe. Valdomiro Pastuch, OSBM 
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FRATERNIDADE E 

TRÁFICO HUMANO 

 

 A cada ano, no período 

da grande Quaresma, a Igreja 

católica no Brasil realiza a 

Campanha da Fraternidade. Este 

trabalho é coordenado pela 

Conferência Nacional dos Bispos 

do Brasil (CNBB) e tem como 

objetivo a solidariedade dos fiéis 

e da sociedade em geral para com 

os dilemas que atingem a 

sociedade brasileira. 

 Este ano a campanha 

reflete sobre o tema “Fraternidade e Tráfico Humano”, cujo lema reza: “É para a liberdade que Cristo nos 

libertou” (Gl 5,1). Este tema tem como anseio a reflexão da sociedade sobre a crueldade do tráfico humano, a 

exploração de pessoas, que na maioria das vezes estão longe de suas famílias e de seu povo.   

 Segundo Danilo Cardoso, o tráfico de pessoas ou tráfico de seres humanos é aquele que tem por 

objetivo transferir pessoas de certos locais para outros, seja dentro do país ou não. No Brasil, este tráfico é 

considerado como o maior gerador de lucro, junto ao tráfico de drogas e de armas, movimentando, portanto, 

cerca de trinta e dois bilhões de dólares.  

De acordo com Mariane Strake Bonjovani, do ponto de vista histórico, o tráfico humano surgiu na 

antiguidade clássica, na Grécia e posteriormente em Roma. Entre os séculos XIV e XVII, o tráfico de 

pessoas passou a ter lucro nas cidades italianas. Na América, o tráfico se iniciou com a descoberta e 

colonização por países europeus, dividindo em povoamentos e colônias de exploração.  

 Neste sentido, a Campanha da Fraternidade 2014 deseja refletir, meditar, rezar sobre a realidade de 

irmãos e irmãs que sofrem com a violação e desrespeito da sua liberdade, seja no trabalho escravo, na 

prostituição, no tráfico de crianças para adoção ou no tráfico de órgãos. Assim sendo, cumpre ressaltar que o 

mercado de homens e mulheres é instrumentalização da vida, desrespeito à dignidade do ser humano, para 

fins lucrativos dos opressores. 

  Não se torna difícil observar a manipulação das pessoas, basta olhar ao redor para ver inúmeras 

pessoas que, devido à migração e imigração, trabalham sem carteira nas mais precárias condições de vida. Se 

olharmos mais além, temos notícias de homens e mulheres que são enganados com propostas de emprego e 

de vida melhor em outras cidades e até mesmo em outros países, mas na realidade são enganadas e levadas 

para a prostituição. 

 Nas regiões mais pobres do Brasil, vários fatores contribuem para que as pessoas forçadamente 

mudem de lugar e acabem muitas vezes em uma situação de escravidão, a saber: miséria, falta de 

qualificação profissional dos trabalhadores, pois muitas destas pessoas são analfabetas e a grande maioria 

não concluiu o ensino fundamental. O principal motivo que leva essas pessoas a mudarem de lugar é a 

necessidade do sustento de suas famílias: como não possuem uma profissão, resta a opção de sujeitar-se ao 

trabalho forçado e desumano.  

  Com base nesta lamentável realidade, a Campanha da Fraternidade deste ano nos convida à 

conscientização, não apenas da população católica, mas o conjunto dos brasileiros. Assim ressalta o Papa: 

“Não é possível ficar impassível, sabendo que existem seres humanos tratados como mercadoria! Pense-se 

em adoções de crianças para remoção de órgãos, em mulheres enganadas e obrigadas a prostituir-se, em 

trabalhadores explorados, sem direitos, nem voz, etc. Isso é tráfico humano! A este nível, há necessidade de 

um profundo exame de consciência: de fato, quantas vezes se tolera que um ser humano seja considerado 

como um objeto, exposto para ser vendido como um produto ou para satisfazer desejos imorais? A pessoa 

humana não se deveria vender e comprar como uma mercadoria”. 

 Neste tempo de quaresma, tempo de conversão e reflexão, somos convidados a identificar as práticas 

de tráfico humano em suas diversas formas e denunciá-las como violação da dignidade humana. Não 

obstante, é dever nosso denunciar estruturas e situações causadoras da exploração humana e assim promover 

ações de prevenção e resgate da cidadania das pessoas que se encontram em situação de tráfico, bem como 

celebrar o mistério da morte e ressurreição de Jesus Cristo, sensibilizando, portanto, para a solidariedade e o 

cuidado para com as vítimas deste mal. 

Seminarista Juliano Cezar Rumoviski 
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40º CURSO EPARQUIAL DE FORMAÇÃO DE 

CATEQUISTAS EM PRUDENTÓPOLIS 

 

“Ідіть, отже, і навчайте всі народи, хрестячи їх в 

ім’я Отця і Сина і Святого Духа, навчаючи їх берегти все, 

що Я вам заповідав” (Мт 28,19-20). 

O último Curso Eparquial de Formação de Catequistas, 

realizado entre os dia 03 e 10 de janeiro de 2014, teve um tom 

jubilar – 40 anos de formação de catequistas leigos na Igreja 

Católica Ucraniana do Brasil.  

Em primeiro lugar, lembremo-nos do fundador do 

Curso de Catequese: o Padre Basiliano Cristóforo Myskiw. 

Quando fundou o Instituto Secular das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus, em 1940, no município de 

Prudentópolis, o Pe. Cristóforo iniciou a pastoral catequética junto às catequistas consagradas do Instituto e 

as professoras de ensino primário das comunidades ucranianas da Paróquia São Josafat, objetivando manter a 

catequese viva e presente na Igreja, anunciada de maneira diferente. 

O município de Prudentópolis até hoje é uma região de maioria descendente de ucranianos, que 

desde quando aqui chegou, no final do século XIX, preservou a língua de sua terra natal. O povo ucraniano e 

outros povos de diferentes raças tornaram-se alvo direto da política nacionalista do Estado Novo (1937 e 

1945) durante a presidência de Getúlio Vargas, que perseguia os habitantes do país que falassem outra língua 

estrangeira e não o português em qualquer setor público ou usassem-na em celebrações religiosas. 

Durante esse período, as Irmãs Servas de Maria Imaculada, há tempo presentes em Prudentópolis, 

sentiam dificuldades de evangelizar por causa do vestuário que as identificava e automaticamente 

denunciava a evangelização na língua nativa dos imigrantes 

ucranianos. Então, o Pe. Cristóforo achou uma forma de ensinar 

a catequese de um modo menos visível, através de pessoas que 

não se diferenciassem das demais. Daí surgiu o Instituto Secular 

das Catequistas do Sagrado Coração de Jesus, que em 2015 

completará 75 anos de fundação, e que mais tarde envolveu os 

catequistas leigos como novas forças para evangelizar na Igreja 

Católica Ucraniana.  

Já se passaram 73 anos do projeto inicial do Pe. 

Cristóforo. Hoje, 40 anos após a formação da Comissão 

Eparquial de Catequese e de um trabalho mais abrangente para 

catequistas leigos, percebemos quão belo é o trabalho de 

milhares de catequistas leigos e quanto já se fez através do trabalho catequético. 

A título de curiosidade, vamos enumerar anualmente a quantidade de catequistas participantes desde 

1974 a 2014, o que resultou em um total de 5.259 cursistas: ano de 1974 – 92 cursistas; ano de 1975 – 71 

cursistas; ano de 1976 – 133 cursistas; ano de 1977 – 76 cursistas; ano de 1978 – 131 cursistas; ano de 1979 

– 144 cursistas; ano de 1980 – 158 cursistas; ano de 1981– 171 cursistas; ano de 1982 – 148 cursistas; ano de 

1983 – 141 cursistas; ano de 1984 – 168 cursistas; ano de 1985 – 184 cursistas; ano de 1986 – 138 cursistas; 

ano de 1987 – 180 cursistas; ano de 1988 – 164 cursistas; ano de 1989 – 164 cursistas; ano de 1990 – 109 

cursistas; ano de 1991 – 149 cursistas; ano de 1992 – 135 cursistas; ano de 1993 – 99 cursistas; ano de 1994 

– 118 cursistas; ano de 1995 – 118 cursistas; ano de 1996 – 128 cursistas; ano de 1997 – 138 cursistas; ano 

de 1998 – 141 cursistas; ano de 1999 – 128 cursistas; ano de 2001 – 105 cursistas; ano de 2002 – 150 

cursistas; ano de 2003 – 130 cursistas; ano de 2004 – 139 cursistas; ano de 2005 – 130 cursistas; ano de 2006 

– 110 cursistas; ano de 2007 – 110 cursistas; ano de 2008 – 126 cursistas; ano de 2009 – 128 cursistas; ano 

de 2010 – 125 cursistas; ano de 2011 – 103 cursistas; ano de 2012 – 110 cursistas; ano de 2013 – 107 

cursistas.  

Neste ano de 2014, o curso contou com 105 cursistas, dentre os quais 18 finalizaram a IV etapa do 

curso. Foi um ano em que os participantes refletiram um pouco mais sobre como foi nobre e grandiosa a obra 

que o Pe. Cristóforo iniciou. O seu projeto já atingiu milhares de pessoas e beneficiou inúmeras comunidades 

em toda a Eparquia São João Batista através da formação sólida de líderes que atendem a pastoral nas suas 

comunidades num serviço de doação ao próximo e amor a Deus.  

Nós, que fazemos parte das comunidades da Eparquia no Brasil, agradeçamos a Deus por todos 

aqueles que melhoraram a nossa relação com Deus, instruindo-nos, desde a nossa infância, através da 

catequese e também por todos que atualmente estão presentes nos ajudando a nos aproximar de Deus através 
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do trabalho voluntário na Igreja. Rezemos em louvor a 

Deus que sempre provê as nossas necessidades. Se 

pedirmos mais operários, certamente nos mandará, porque 

Ele mesmo disse: “Pedi e se vos dará. Buscai e achareis. 

Batei e vos será aberto” (Mt 7,7). 

As pessoas do planeta inteiro esperam que as 

coisas melhorem, que existam líderes e catequistas 

exemplares, mas e nós cristãos fazemos a nossa parte? 

Qual é a parte que sobra a cada um (-a) de nós na 

comunidade a qual pertencemos? Ajudamos ou 

atrapalhamos? Vamos ajudar na seara do Senhor, porque 

nela há trabalho para todos. Sejamos tijolos na construção 

de um mundo repleto de divindade presente em nosso meio e, consequentemente, mais humano também. 

Desejamos um ano catequético abençoado a todos os catequistas da Eparquia São João Batista e 

colaboradores da Catequese – a Pastoral das Pastorais na Igreja.    

        Julia Bernadete Hauresko 

Secretária do Curso Eparquial de Catequese 

 

 

CATEQUISTAS DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS  

CELEBRAM JUBILEU DE OURO EM IVAIPORÃ 

  

Domingo, dia 19 de janeiro de 2014, com início às 10 

horas, as Catequistas do Instituto Secular do Sagrado Coração 

de Jesus celebraram seus 50 anos de presença educacional e 

pastoral na cidade de Ivaiporã. 

Paramentados, os Bispos e os Padres entraram na 

igreja em procissão, enquanto o coral entoava o canto litúrgico “Bude imia Hospodnhe”. A jovem Catequista 

Luciana Kulek saudou a todos, explicou o motivo da festividade e dirigiu a entrada dos símbolos 

relacionados ao Instituto: Sagrado Coração de Jesus, Santa Olga, Pe. Cristóforo Myskiw, OSBM e o número 

jubilar 50. 

A Divina Liturgia foi presidida pelo Bispo Eparca Dom Volodemer Koubetch, OSBM e 

concelebrada pelo Bispo Auxiliar Dom Meron Mazur, OSBM, pelo Superior Provincial Pe. Paulo Markiv, 

OSBM, pelo Assistente Espiritual do Instituto Pe. Antônio Zubek, OSBM e pelos Padres Geraldo Daciuk, 

OSBM, André Pistun, OSBM, Mário Prechasniuk, OSBM, Carlos Melnicki, OSBM e Pe. Antônio 

Lachovicz, OSBM, que atualmente atende a comunidade. A solenidade foi abrilhantada pelas belas e bem 

ensaiadas vozes do Quinteto São Basílio de Curitiba, composto pelo Pe. Paulo Serbai, OSBM, pelos Irmãos 

Jonas Samuel Chupel, OSBM e Marcos Chmilouski, OSBM (estudante) e pelos Senhores Teodósio Haliski e 

Jorge Hanicz. 

Em sua homilia, Dom Volodemer lembrou a vinda e os primeiros passos do trabalho educacional, 

formativo, cultural e pastoral das Catequistas em Ivaiporã. Disse o Bispo Eparca: “A Providência Divina por 

meio de seus instrumentos providenciou sabiamente o que era necessário para a comunidade de Ivaiporã há 

50 anos. O Espírito Santo distribuiu generosamente a riqueza dos dons para o bem de todos. “Mas é o único 

e mesmo Espírito que isso tudo realiza” (1Cor, 12,11) até os dias de hoje. Esse mesmo Espírito ajuda a 

encarnar na realidade do mundo, da sociedade contemporânea e mais concretamente aqui em Ivaiporã a 

recomendação de Jesus Cristo: “Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo” (Mt 5,13-14). Vivendo o 

carisma e a espiritualidade específica de um Instituto 

Secular, as Catequistas ucranianas do Sagrado Coração 

souberam interpretar e viver tal princípio evangélico”.  

Antes da bênção final, a Diretora Geral do 

Instituto Felomena Procek dirigiu palavras de gratidão e 

louvor pelo Jubileu. A seguir, falando em nome da 

comunidade de Ivaiporã, a Sr.ª Paula Koltun Mendes 

prestou homenagem ao Instituto das Catequistas. Seu pai, 

o Sr. Mário Koltun, Presidente-executivo do Conselho 

Administrativo Paroquial, entregou à Diretora Geral uma 

placa comemorativa. 
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Entoados os tradicionais parabéns – Mnohaia Lita, 

os convidados dirigiram-se para o salão paroquial onde foi 

servido o almoço de confraternização. Durante o almoço, 

o Instituto foi homenageado com o tradicional “Korovai”. 

Foi apresentado um documentário sobre a história do 

Colégio Santa Olga, vinculado ao Instituto e à comunidade 

católica ucraniana. Encerrando a solenidade, todas as 

Catequistas e jovens candidatas foram chamadas ao palco, 

recebendo o reconhecimento e os aplausos dos 

convidados. 

Portal Eparquial 

 

HOMILIA POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO 50º DA PRESENÇA  

DO INSTITUTO SECULAR DAS CATEQUISTAS  

DO SAGRADO CORAÇÃO DE JESUS EM IVAIPORÃ  
 

Nesta Divina Liturgia de ação de graças, nossos corações se voltam alegremente para a Santíssima 

Trindade – a origem e a sustentação de tudo: Deus Pai, seu Filho Jesus Cristo, que continua presente na 

Igreja, sob a ação do Espírito Santo.  

Nossa memória volta ao passado para lembrar o fundador do Instituto Secular das Catequistas do 

Sagrado Coração Jesus: Pe. Cristóforo Myskiw, OSBM, cujo nome significa portador de Cristo. Ele deu o 

fundamento e o sentido da existência e missão do Instituto com um objetivo geral muito significativo: 

divulgação, por palavras e testemunhos, do amor ao Sagrado Coração de Jesus. Suas discípulas deveriam, 

então, ser portadoras do amor de Jesus. E essa 

espiritualidade deveria ser alcançada pela vivência dos 

conselhos evangélicos, os votos religiosos da obediência, 

pobreza e castidade, dentro da realidade do mundo e da 

sociedade como sal e luz do mundo. Animadas pelo 

Espírito Santo, as catequistas vivem a espiritualidade 

fundamentada no amor do Sagrado Coração Eucarístico de 

Jesus, que revela o amor da Trindade. Vivem no mundo e 

para o mundo, testemunhando o Evangelho em todo tempo 

e lugar, praticando e propagando a devoção ao Coração 

Misericordioso de Cristo. Nas ações cotidianas de suas 

vidas, do seu trabalho pastoral e profissional procuram, a 

exemplo do modo de ser do Sagrado Coração de Jesus, viver o amor gratuito, ser sal, luz e fermento para a 

construção do Reino de Deus em cada pessoa e nas estruturas sociais. 

Nossa memória histórica lembra também o fundador do Colégio Santa Olga de Ivaiporã Pe. 

Cristóforo e os executores de sua instalação. Motivado em atender as necessidades espirituais e educacionais 

da comunidade, o Pe. Demétrio Zappe, OSBM, em 1963, convidou a Diretora Geral e cofundadora do 

Instituto Nádia Schulhan para conhecer o Município de Ivaiporã. Aceitando o convite, juntamente com a 

Professora e membro do Instituto Ana Havrelhuk vem à pequena cidade e se hospeda na casa do Senhor 

Estefano Boruchok. A Diretora Geral solicita ao Bispo Dom José Martenetz, OSBM a presença de 

catequistas do Instituto, o que aconteceu em 1964 com a vinda das professoras Ana Havrelhuk e Elvira Julek. 

Imediatamente, elas iniciaram a catequese e, no mesmo ano, teve início o curso primário numa sala modesta, 

onde havia duas salas pequenas. Em uma dessas salas celebravam-se as Divinas Liturgias. Nesse mesmo 

local, ficava a residência das catequistas. Na época, a Professora Olga Bogdanovicz era a representante da 

escola e a senhora Estefania Korczagin era professora. 

A escola pautou suas atividades educacionais seguindo as diretrizes fundamentais da proposta 

pedagógica do colégio inspiradas nas orientações do fundador do Instituto Pe. Cristóforo. Ele indicou os 

princípios ético-político-sociais inspirados nos valores humanos, valores do Evangelho, valores da fé cristã 

católica, valores do rito bizantino-ucraniano e da rica cultura ucraniana, sempre focalizando a formação 

integral de seus educandos, preparando-os para a vida. Lemos no programa pedagógico: “Quando falamos 

em preparar o educando para a vida, para o exercício da cidadania, estamos falando em formar pessoas 

conscientes de seu papel na sociedade, pessoas que sejam conhecedoras dos problemas do meio no qual estão 

inseridas e comprometidas com as transformações que se fizerem necessárias para a melhoria da qualidade 

de vida. Falamos de participação, de ação consciente, de solidariedade”. 
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A Providência Divina por meio de seus instrumentos providenciou 

sabiamente o que era necessário para a comunidade de Ivaiporã há 50 anos. O 

Espírito Santo distribuiu generosamente a riqueza dos dons para o bem de todos. 

“Mas é o único e mesmo Espírito que isso tudo realiza” (1Cor, 12,11) até os dias de 

hoje. 

Esse mesmo Espírito ajuda a encarnar na realidade do mundo, da sociedade 

contemporânea e mais concretamente aqui em Ivaiporã a recomendação de Jesus 

Cristo: “Vós sois o sal da terra... Vós sois a luz do mundo” (Mt 5,13-14). Vivendo o 

carisma e a espiritualidade específica de um Instituto Secular, as Catequistas 

ucranianas do Sagrado Coração souberam interpretar e viver tal princípio evangélico.  

Ser sal e fermento significa: unir-se aos demais, cristãos e não cristãos, que 

trabalham para que a justiça e o amor triunfe; reconhecer os valores da vida terrena a 

ser transformada com criatividade segundo os critérios evangélicos através do amor; impregnar-se de um 

estilo cristão de vida, em progressiva fidelidade evangélica; acolher os demais na sua realidade e valorizar 

aquilo que de bom Deus pôs no coração deles (cf. Evangelii nuntiandi, nº 70); responder ao amor de Deus 

com a fidelidade aos seus mandamentos e aos ensinamentos da Igreja, sem se contaminar com o espírito do 

mundo, mas caminhando contra a corrente e a moda, livres de condicionamentos, transmitindo o gosto pela 

vida, o otimismo, a confiança; tentar preencher o vazio, que torna tão frágil e pobre a existência do ser 

humano nos dias atuais. 

Assim, os frutos pastorais e educacionais foram fartos e muito bons. Por tudo isso: graças e louvores 

a Deus; efusivos parabéns; e votos de sucessos por muitos e muitos anos – com a proteção de Santa Olga! 

Amém! 

Dom Volodemer Koubetch, OSBM 

 

 

 

 

41º CONGRESSO DA JUVENTUDE  

UCRAÍNO-BRASILEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

O grupo de jovens juntamente com a comunidade ucraniana de Mamborê sediou o 41º Congresso da 

Juventude Ucraíno-brasileira com presença de cerca de 230 jovens de 24 municípios dos estados do Paraná e 

Santa Catarina. A abertura oficial foi na manhã do dia 1º de fevereiro no Centro Cultural Professora Emília 

Martins Cruz, de Mamborê.  

O 41º Congresso da Juventude Ucraíno-brasileira teve como tema “Juventude, sinal de esperança e 

potencial de criatividade” e por objetivo articular e potencializar ações que estão sendo desenvolvidas pelos 

grupos de jovens em defesa da vida da juventude para a formação de cidadãos comprometidos com os 

valores da vida em todos os aspectos: pessoal, comunitário, social, espiritual e do planeta. 

As seguintes autoridades participaram do 41º Congresso: Pároco de Campo Mourão – Pe. Moacir 

Leczuk, OSBM; Prefeito de Mamborê – Claudinei Calori de Souza; Presidente da Representação Ucraíno-

brasileira – Vitório Sorotiuk; Bispo auxiliar da Eparquia 

São João Batista – Dom Meron Mazur, OSBM; Presidente 

do Congresso – Dalviane Cristina Carvalho Mailkut; 

Presidente da AJUB – Felipe Oresten; Superior Provincial 

da Província Basiliana – Pe. Paulo Markiv, OSBM; 

Secretária do Congresso – Daiane Maiulkut. 

  Houve pronunciamentos das autoridades, entre 

elas Dom Meron: “Estou aqui, queridos jovens, para dizer 

a vocês que a Eparquia, os Bispos, os Padres, as 

Religiosas, enfim, a Igreja e todos nós estamos com vocês, 

depositamos toda a esperança em vocês. Aproveitem o 
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potencial que Deus lhes deu”. Ele também fez 

agradecimentos a todos que colaboraram e organizaram o 

evento. 

O cerimonial foi conduzido pelo Sr. Dionísio 

Gulhak. Ele apresentou um ofício de Dom Volodemer 

Koubetch, OSBM, Bispo Eparca, justificando sua 

ausência. Também foi apresentada uma mensagem aos 

congressistas do consulado da Ucrânia, em Curitiba.   

Na parte da manhã houve uma palestra ministrada 

por Alberto Horst, de Curitiba, com o tema 

“Administrando a própria vida”. Ele falou sobre a 

felicidade, expondo que cada um detém a sua em si 

mesmo, mas que muitas vezes procura dentro dos outros; fez referência aos sonhos, objetivos, limitações, 

desafios, atitudes e realizações de cada um. Abordou ainda como cada um pode ver o mundo de um ângulo 

diferente e que, de qualquer modo, o tempo passa, mas o que realmente importa é que sejamos felizes, 

cultivando boas atitudes e administrando a nossa vida. Cada um deve planejar o seu futuro estrategicamente, 

pois cada indivíduo possui uma missão. No decorrer da palestra, Alberto interagiu várias vezes com os 

congressistas, questionando-os sobre seus sonhos.  

Em seguida, deu-se sequência com a mesa redonda intitulada “Cuidados com a cultura e 

espiritualidade oriental”. A mesa foi composta pelos seguintes componentes: Pe. Mario Marinhuk, OSBM, 

Ir. Luquia Banach, SMI e a jovem Daniele Adada. Fomentou-se que cada um deve buscar ser o protagonista 

de sua vida, mantendo as tradições, respeitando a cultura e vivenciando a espiritualidade oriental.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Após a animação do Grupo do Samuel Semchechen, o Sr. Volodymyr Galat ministrou a palestra 

sobre o “Bicentenário Taras Schevchenko”, relatando a vida e obra do grande poeta.  Os jovens foram 

divididos para atividades em grupos e em seguida participaram da belíssima apresentação do Grupo 

Folclórico “Sonhachnek”, de Cascavel.  

O dia seguinte iniciou-se com a Divina Liturgia presidida por Dom Meron Mazur, OSBM e 

concelebrada pelos demais sacerdotes presentes. Na sequência, o Sr. Giovani Fantin desenvolveu o tema 

“Jovens empreendedores – dinamismo e compromisso com o sucesso”. Diz Giovani: o trabalho pode ser 

definido como a aplicação das forças e faculdades humanas para alcançar um determinado objetivo; o 

trabalho em equipe é visto como fator de qualidade. Em seguida, o palestrante faz alguns questionamentos: o 

empreendedor não nasce para o sucesso, tem de ter perfil de líder e responsabilidades para não correr riscos 

desnecessários; é importante saber trabalhar em equipe, aprender com cada dificuldade que encontre pelo 

caminho, mas consciente da pergunta: “Sou líder ou liderado”?  

Finalizando o evento, discutiram-se vários eixos, entre eles sobre a nova presidência da AJUB. 

Como não houve manifestação dos jovens, ficou a cargo do Presidente Felipe Oresten convocar e apresentar 

uma data para uma reunião extraordinária. Cada grupo recebeu os documentos da Pastoral da Juventude da 

CNBB a fim de fazer um estudo mais aprofundado sobre o papel dos jovens enquanto discípulos e 

missionários. 

Elevamos as nossas preces a Deus pela bênção e graças. Agradecemos o apoio, presença e incentivo 

de Dom Meron Mazur, OSBM, aos Reverendíssimos Padres Moacyr Leczuk, OSBM e Antonio Roik, 

OSBM, às Irmãs Servas de Maria Imaculada, à comunidade ucraniana de Mamborê e, enfim, a todos que 

direta ou indiretamente nos ajudaram. Especial gratidão aos participantes, sacerdotes, religiosos (-as) e a toda 

juventude que com seu espírito jovem contribuíram para o sucesso do evento. Glória a Deus! 

       Ir. Regiane Romanichen, SMI 
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BÊNÇÃO DO CENTRO CATEQUÉTICO  

EM PIQUIRI 

 

A Comunidade São Miguel Arcanjo de Piquiri, 

pertencente à Paróquia São Josafat de Prudentópolis, 

convidou especialmente o Bispo Eparca Dom Volodemer 

Koubetch, OSBM para fazer a inauguração e bênção do 

centro catequético. 

Lembrando os passos da construção do centro, 

primeiramente foi o Pe. Mario Prechasnhuk, OSBM que, 

assumindo o pastoreio da comunidade no início de 2008 e 

atendendo à constante insistência das Catequistas do Sagrado 

Coração de Jesus, preparou o terreno, criando e organizando a Comissão de Catequese no dia 19 de dezembro do 

mesmo ano com as seguintes pessoas: Antonio Grosko – Presidente; Elicéia Grosko (esposa) – Vice-presidente; 

Sebastiana Felema Prusnal – Tesoureira; Elza Soutes – Secretária; Conselheiras: Tereza Chestchuk, Otília Budnik 

e Lucia Budnik. Nessa ocasião ele celebrou a última Missa, sendo substituído pelo Pe. Dionizio Bobalo, OSBM. 

O Pe. Dionizio, atendendo a comunidade de janeiro de 2009 até dezembro de 2012, deu continuidade ao 

empreendimento iniciado pelo Pe. Mario. Em janeiro de 2013, a comunidade passou a ser atendida pelo Pe. 

Valdomiro Pastuch, OSBM. Como se pode observar vários operários zelaram e cuidaram da semente e do solo 

com muito empenho para a construção do centro catequético. 

Assim, no domingo, dia 16 de fevereiro de 2014, com início às 10 horas, as crianças, catequistas, 

membros da Equipe de Apoio à Catequese e o povo em geral se posicionaram nos fundos, entre a igreja e o centro 

catequético. O Bispo e os Sacerdotes se paramentaram e dirigiram-se até a entrada do centro. A Sra. Sebastiana 

Felema Prusnal apresentou em português breve histórico 

sobre a construção do centro. Ela comentou: “Para que uma 

semente germine é necessário lançá-la em terra boa, 

oferecendo-lhe água, luz e clima próprio para que cresça e 

produza bons frutos. Hoje a comunidade de Linha Piquiri se 

alegra, porque a semente lançada germinou e já deu frutos: 

as belas salas de catequese. Isto é uma prova de que, quando 

uma comunidade se une em torno de um objetivo, todas as 

dificuldades e problemas são vencidos. Valeu o empenho e 

esforço da comissão catequética e de tantas pessoas 

generosas que fizeram suas doações ou ofereceram seu 

trabalho. Nossa comunidade se alegra com as salas, mas 

também precisa ficar alerta para a grande responsabilidade de lhe dar utilidade. A Igreja espera ver bons frutos 

gerados neste espaço, que servirá para divulgar e levar aos corações humanos o conhecimento da Palavra de Deus 

e para todas as necessidades da comunidade de Linha Piquiri”. O Pe. Valdomiro, falando em ucraniano, saudou a 

todos os que vieram prestigiar o evento e nomeadamente a Dom Volodemer, que veio presidir a celebração. As 

crianças da catequese e do Movimento Eucarístico Jovem declamaram um poema de boas-vindas em ucraniano e 

cantaram a canção “Boje nash utchetelhu”, fazendo uma coreografia adequada. 

A seguir, procedeu-se ao rito da inauguração e bênção do centro catequético com o desatamento da fita, 

unção com o óleo e aspersão da água benta.  

Finalizada a cerimônia, todos dirigiram-se à igreja, onde foi celebrada a Divina Liturgia. Em sua homilia, 

o Bispo Eparca parabenizou a comunidade e principalmente a Equipe de Apoio à Catequese pelos esforços em 

providenciar a construção do centro catequético e falou sobre o valor de tal iniciativa e da própria catequese bem 

organizada e vivida comunitariamente por todas as 

lideranças, grupos e famílias da comunidade. Concelebraram 

os Padres Valdomiro Pastuch, Dionizio Bobalo e Teófilo 

Michalichen. Sob a direção da Ir. Teodósia Dacechen, SMI, 

os cantores da Comunidade Santíssima Eucaristia de Tijuco 

Preto cantaram muito bonito a Divina Liturgia.  

 Um almoço festivo foi servido aos convidados 

especiais numa das salas do centro catequético. À tarde, com 

a animação musical de Teodósio Skavronski e Antônio dos 

Santos, o povo continuou suas diversões no pavilhão de 

festas em prol da catequese. 
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CURITIBA UCRANIANA  

CELEBRA SEU POETA MÁXIMO: 

TARAS SHEVCHENKO 

    

 

 

 

 

Comemoramos no dia 09 de março, na Praça da Ucrânia em Curitiba, o bicentenário de nascimento 

do grande Poeta ucraniano Taras Shevchenko. Estiveram presentes na comemoração cerca de 250 

descendentes de ucranianos que, com bandeiras azul-amarelas, cercaram a estátua do poeta. No local, foi 

declamado um poema do Poeta e entoado o hino da Ucrânia, dirigido pelo jovem maestro Felipe Oresten.  

Marcaram presença e se manifestaram diversas autoridades: o Arcebispo da Igreja Ortodoxa 

Ucraniana Dom Jeremias Ferens; o Bispo Eparca da Igreja Católica Ucraniana Dom Volodemer Koubetch, 

OSBM; o Embaixador da Ucrânia no Brasil Rostyslav Tronenko e sua Esposa Fabiana Tronenko; a Cônsul 

Larissa Myronenko; o Presidente da Câmara de Vereadores de Curitiba Paulo Salamuni; o Deputado Federal 

Ângelo Vanhoni; o Presidente da Representação Central Ucraniano Brasileira Dr. Vitório Sorotiuk; além de 

outras autoridades. 

  O primeiro a pronunciar-se foi Dom Volodemer, que enfatizou a figura do grande lutador e poeta 

ucraniano Taras Shevchenko: “Estamos homenageando 

um grande personagem da história da Ucrânia, que, com 

muita coragem e fé cristã, foi quem lutou pela liberdade 

do povo ucraniano; e hoje, de uma forma especial, 

lembramos a liberdade da nossa pátria da nossa terra de 

origem, a Ucrânia. É de nosso conhecimento que a 

Ucrânia passa por momentos de grande provação”. O 

Bispo fez uma oração e pediu um momento de silêncio 

pelas recentes vítimas da Ucrânia: “vamos todos nós aqui 

presentes rezar por aquelas pessoas que entregaram suas 

vidas, pelo bem da pátria Ucrânia, por aqueles que 

lutaram, sofreram e ainda sofrem com os conflitos”.   

Logo depois a Cônsul discorreu sobre o Poeta, colocando as seguintes palavras: “Taras está olhando 

lá do céu para todas as pessoas que hoje sofrem na Ucrânia”. Disse ainda que “a intervenção da Rússia na 

Ucrânia é inaceitável, pois, esta intervenção viola todos os tratados bilaterais e multilaterais, como também, 

viola todas as regras e compromissos internacionais”.  

Passada a palavra ao Deputado Federal Ângelo Vanhoni, ele salientou que as pessoas devem se 

espelhar neste grande Poeta, no modo com que Taras lutou pela liberdade do povo ucraniano. Ângelo ainda 

falou sobre suas visitas às regiões de maior concentração de ucranianos no Paraná: “no tempo que visitei a 

região sul do estado, vi como é importante a presença destes imigrantes, pois o Paraná não seria o que é, se 

não tivesse este meio milhão de ucranianos, os quais preservam até hoje seus costumes, sua religiosidade e 

cultura”. Ao término de seu discurso, o Deputado se comprometeu em fazer uma mobilização a fim de 

conseguir um espaço para a representação ucraniana conversar com as autoridades brasileiras, buscando 

apoio para a crise na Ucrânia. 

Com o uso da palavra, o Embaixador Rostyslav 

Tronenko e a Embaixatriz Fabiana Tronenko agradeceram 

a solidariedade da comunidade ucraniana no Brasil, 

ressaltando a necessidade da mobilização internacional 

para evitar a agressão russa na Ucrânia.  

Na oportunidade, foi feito o lançamento do livro 

comemorativo dos 200 anos de Taras Shevchenko pelo 

Cônsul Honorário de Paranaguá Mariano Chaikoski; uma 

obra que apresenta várias obras do grande Poeta 

ucraniano. 
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Em suma, todas as autoridades presentes no 

evento enfatizaram a vida e o inestimável valor deste 

grande escritor e lutador pela liberdade, representando 

toda uma história de amor e luta pela sua pátria amada, a 

Ucrânia: Taras Shevchenko. Inspirando-se em suas 

atitudes patrióticas e de alta valia cultural, os oradores 

pediram para que o povo ucraniano no Brasil não deixe 

morrer seus costumes, suas tradições e principalmente 

seu idioma, o que faz do Paraná um estado mais rico em 

cultura. Lembraram o momento dramático que a Ucrânia 

está vivendo, solicitando orações, solidariedade e apoio.     

Seminaristas Thiago Paulo Protexe e Samoel Hupolo 

 

 

BISPO EPARCA ESTEVE NA COMUNIDADE  

DE SANTOS ANDRADE 

 

Entre os dias 13 a 16 de março de 2014, o Bispo 

Eparca Volodemer esteve em visita oficial na colônia 

Santos Andrade, município de Antônio Olinto. O presente 

artigo, tirado do relatório geral, apresenta uma breve 

história da comunidade, oferece informações gerais e 

descreve a vida da comunidade em suas linhas gerais. 

 

1. HISTÓRIA 
  

A primeira igreja foi construída em 1912 e a atual em 1963. Ambas em madeira.  

A igreja atual foi recentemente reformada na sua totalidade. A reforma iniciou-se com o Pe. Valmir 

em 2011 e concluiu-se em julho de 2013. Na festa da Padroeira Assunção de Nossa Senhora, foi feita a 

bênção da mesma, fato que está registrado na placa comemorativa fixada na entrada da igreja. Na mesma 

ocasião, deu-se início às comemorações dos 50 anos de construção da igreja atual e 100 anos do quadro da 

Padroeira que foi confeccionado na Academia de Belas Artes de Cracóvia, Polônia, e trazida à comunidade 

pelo Pe. João Michalczuk.  

A reforma da igreja foi a seguinte: substituição das paredes podres, substituição do telhado, 

ampliação da sacristia com a construção do banheiro, substituição de todo o sistema elétrico, inclusive da luz 

interna, tendo a colocação de refletores de led que baixam significativamente o consumo de energia elétrica. 

Além da igreja, foram reformados o campanário, o muro que cerca a igreja e o portão. Foi construído um 

campanário em alvenaria, no mesmo estilo do anterior de madeira. As calçadas em algumas partes foram 

reformadas e revestidas de cerâmica e em outras foi ampliada. Internamente, os objetos sacros, como o cálice 

e a patena, também foram restaurados. A Sra. Neonilia Nogas, de Marcelino, confeccionou um conjunto 

bordado de toalhas para o altar, quadros e mesas da igreja. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS  

  

Santos Andrade situa-se a 10 km de Antônio Olinto. 

Na época da fundação existiam 45 famílias. Atualmente, a comunidade possui 57 famílias 

cadastradas, dando um total de 180 fiéis. Destes, uma parte participa na Sede (Imaculada Conceição) pelo 

fato de sua residência estar numa localização intermediária entre as duas igrejas. Outros ainda, mesmo tendo 

uma parte de ascendência ucraniana, pai ou mãe, participam da igreja latina. Assim sendo, os que participam 

mais assiduamente seriam umas 30 famílias. 

A situação socioeconômica geral da comunidade é de baixa renda, ou seja, as famílias têm menor 

poder aquisitivo. Grande parte das famílias, mais ou menos 70%, é formada por fumicultores que é uma 

fonte de rendimento sazonal. Muitos pararam e agora estão voltando ao cultivo do fumo. 

Nas últimas décadas, a situação melhorou bastante com a ajuda do governo, que facilitou a vida dos 

agricultores pelo programa do Pronaf, concedendo empréstimos financeiros com juro baixo para 

maquinários. Depois do fumo vem o cultivo da soja e também milho e feijão.  

Na comunidade não há crianças fora da escola, isto é, todas elas frequentam o sistema de ensino. 
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 3. VIDA ECLESIAL 

   

Segundo o Pe. Arcenio Krefer, OSBM, que atende 

atualmente a comunidade desde 30 de setembro de 2012, 

“as atividades pastorais da comunidade estão em fase de 

reorganização”. 

O Conselho Administrativo Paroquial (CAP), 

tendo à frente o Presidente-executivo Joaquim Buski e o 

Tesoureiro Estanislau Szydolski, trabalha com muito 

empenho para a melhoria da vida em comunidade e da 

manutenção da igreja como um todo. As decisões são 

tomadas em conjunto através de reuniões. Está em projeto 

a construção de um novo pavilhão/barracão de 200 m² que amplie a cozinha, dê maior comodidade à 

catequese e ainda sirva como um espaço a mais nas festas, seja na acomodação das pessoas ou entrega de 

alimentos da cozinha. Também estão previstas melhorias no cemitério. 

No atendimento espiritual e pastoral, o Pe. Arcenio é auxiliado pelas Irmãs Servas de Maria 

Imaculada de Antônio Olinto: Nádia Kerecz, Célia Melnik e Ana Kichil. A participação das celebrações é 

boa. Mas existem pessoas que abandonaram a comunidade por motivos diversos. 

A catequese teve seus percalços, mas a situação está sendo solucionada com o comprometimento de 

uma nova paroquiana a Sra. Salete Hupchak Markive. No momento, o grupo das crianças é pequeno. 

Juntamente com os adolescentes que já fizeram a Primeira Comunhão, chega a pouco mais de vinte. A Sra. 

Salete conta com a ajuda das jovens Michele Mijelski e Graziele Dombek e da adolescente Jaqueline Orlatei. 

A catequese tem uma comissão que auxilia administrativamente em eventos, cursos e promoções. 

Pretende-se dar uma injeção de ânimo ao Grupo de Jovens, tendo em vista o auxílio do Seminarista 

do Seminário São Basílio de Curitiba, que acompanhará o Padre nos trabalhos pastorais. Mesmo assim, não 

se tem grande perspectiva em quantidade, pois a maioria dos jovens busca alternativas de uma vida melhor 

nas cidades vizinhas, deixando o trabalho árduo da roça. 

O grupo do Apostolado da Oração passou por dificuldades, porque a pessoa responsável, a Sra. 

Miquelina Dombek, estava doente. A visita do Bispo foi um incentivo a mais na busca da renovação.  

 

4. VISITA CANÔNICA 
 

No dia 13 de março, quinta-feira, às 17h30min, 

aconteceu a recepção ao Bispo Eparca. Estando o povo 

reunido em frente à igreja, ele foi saudado em ucraniano 

pela catequista Sra. Salete Hupchak Markive e em 

português pela jovem Michele Mijelski. Seguiu um canto 

de saudação em ucraniano por parte das crianças da 

catequese. O Presidente-executivo Sr. Joaquim Buski 

saudou o Bispo com pão e sal e sua esposa Sra. Sofia 

Markive Buski lhe entregou um buquê de flores. Tomando 

a palavra, o Pe. Arcenio deu as boas-vindas ao visitador, que veio como o bom pastor para se aproximar de 

seu pequeno rebanho. 

A seguir, foi dado início à Divina Liturgia. Em sua homilia, Dom Volodemer explicou o que é Visita 

Canônica e, no final da celebração, consultando os fiéis, fez a programação da mesma. 

O jantar foi oferecido pelo casal Joaquim e Sofia Buski.  

Estando hospedado na casa das Irmãs Servas em Antônio Olinto, dia 14 de março, às 14 horas, o 

Bispo se dirigiu à colônia Santos Andrade. Fotografou a propriedade da família do Sr. Joaquim Buski – 

Presidente-executivo. Acompanhado pelo Sr. Joaquim, fotografou a igreja, o campanário, os barracões e, 

especialmente, o cemitério. Ele explicou ao Bispo os projetos futuros em relação ao cemitério. Também 

foram fotografados o local da primeira igreja e o local da bênção da água, onde existe uma fonte que nunca 

secou. 

Às 16 horas, Dom Volodemer teve um encontro com as senhoras e alguns senhores do Apostolado 

da Oração. Ele explicou o que é o movimento, como deve funcionar e deu orientações práticas para a 

renovação do mesmo. 

Às 17 horas, foi celebrada a Divina Liturgia. A homilia discorreu sobre o esforço pessoal de um bom 

cristão na vivência da sua fé em comunidade. 
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O jantar foi na casa do Sr. José Kuka e Sra. Noely 

Baron Kuka. O Sr. Joaquim Buski acompanhou o Bispo. 

O casal tem dois filhos: Cesar Augusto Kuka, que fez a 

Primeira Comunhão com o Pe. Volodemer Koubetch, 

OSBM no dia 03 de março de 2002 e foi crismado no dia 

30 de junho do mesmo ano; Felipe Gustavo Kuka foi 

batizado e crismado no 30 de junho de 2002.  

Sábado, 15 de março, às 11h30min, Dom 

Volodemer já se encontrava em frente à igreja de Santos 

Andrade, de onde o Sr. Demétrio Dombek o conduziu até 

sua casa para o almoço. Sua esposa é a Sra. Lindacir. O 

casal tem três filhos: Daniela, Graziele e Sidney Rodrigo. 

Graziele foi batizada e crismada pelo Pe. Volodemer, no dia 12 de novembro de 2000.  

Às 14 horas, teve um encontro com as crianças da catequese e também com os adolescentes e 

catequistas. 

O Bispo celebrou a Divina Liturgia às 15 horas para as crianças e adultos que compareceram, 

falando-lhes sobre a importância da liderança na comunidade. 

Após a Missa, ele conversou com alguns jovens que gostariam de organizar um Grupo de Jovens.  

O jantar foi na casa do Sr. Onofre Buski e Ana Proen Buski, com a ajuda da filha Sra. Luzia Buski 

Volochen. Enquanto a janta estava sendo preparada, na varanda, contemplando a chuva torrencial, Dom 

Volodemer esteve selecionando e identificando as fotos.  

Dia 16 de março, segundo domingo da Quaresma, pontualmente às 10 horas, foi dado início a Divina 

Liturgia solene pontifical de encerramento da Visita Canônica. O Administrador Pe. Arcenio Krefer, OSBM 

concelebrou. As Irmãs Servas Nádia Kerecz e Ana Kichil auxiliaram nos cantos litúrgicos. 

Em sua homilia, o Bispo Eparca comentou o Evangelho do dia sobre a cura de um paralítico, 

enfatizando dois grandes poderes: o poder da união na caridade representada pelos quatro homens e o poder 

de Jesus de curar, começando pela cura da alma com o perdão dos pecados. Animou a comunidade para que, 

unida, faça uma reorganização dos trabalhos pastorais. Ele sugeriu uma renovação espiritual mais intensa de 

alguns dias, principalmente em vista da reorganização do Movimento do Apostolado da Oração. Dom 

Volodemer ainda deu instruções práticas na questão da manutenção do cemitério. 

Após os “Mnohaia Lita”, o Pe. Arcenio agradeceu ao Bispo pela visita e pelo incentivo. Logo foram 

feitas as fotos. Na saída da igreja, estava sendo distribuído o pão abençoado pelo Bispo em sua recepção. O 

almoço foi servido na casa do Sr. Paulo e Antônia Markive, com a presença do Padre e das Irmãs. 

 

Portal Eparquial 

DOM VOLODEMER FAZ UMA VISITA ESPECIAL 

À COMUNIDADE DE CAMPINA DE CIMA 

 

Entre os dias 19 a 26 de março de 2014, o 

Bispo Eparca Dom Volodemer Koubetch, 

OSBM visitou oficialmente a comunidade de Campina 

de Cima, município de Antônio Olinto. A visita foi 

especial pelo fato de o Bispo permanecer mais 

tempo junto à comunidade, chegando antes e 

encerrando sua visita num dia santo, 25 de março, 

Festa da Anunciação de Nossa Senhora. Isto porque 

no domingo, que foi dia 23, quando normalmente se 

conclui a visita, Dom Volodemer teve que estar 

na Romaria Penitencial de Iracema. Tomando as 

refeições nas casas das famílias que moram bem próximo da igreja, ele pôde visitar 13 famílias.  

O presente artigo, tirado do relatório geral, apresenta uma breve história da comunidade, oferece 

informações gerais e descreve a vida da comunidade em suas linhas gerais. 

 

1. HISTÓRIA 
  

A primeira igreja, em madeira, data do ano 1971. O Padroeiro é o Sagrado Coração de Jesus. A atual 

igreja foi inaugurada em 1996.  
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De agosto de 1987 a junho de 2003 morou e 

trabalhou na comunidade a Catequista Olga Pastuch, 

CSCJ da qual a comunidade sente muita falta até o dia de 

hoje. Dela aprendeu muitas práticas religiosas e que 

mantêm atualmente. 

O Apostolado da Oração foi fundado em 1947; a 

Congregação Mariana, em 1959, e o Movimento 

Eucarístico Jovem (MEJ) em 1988. A pedido das próprias 

crianças que ainda não fizeram a primeira comunhão, em 

1995, foi criado o grupo Crianças de Maria. 

 

 2. INFORMAÇÕES GERAIS 

 

 Campina de Cima está situada a 8 km de Antônio Olinto. 

 Hoje, a comunidade possui em torno de 80 famílias cadastradas, somando um total de 

aproximadamente 300 fiéis. Nem todos participam da igreja da Campina, pois, em alguns casos, a 

localização facilita o deslocamento para a Sede. Uma minoria não participa em nenhum lugar.  

Uma boa parte das famílias, umas 23, é formada por fumicultores. Outras cultivam maçãs, morango, 

kiwi e lavoura convencional: soja, feijão. Economicamente, as famílias são estáveis. Grande parte delas mora 

próximo à igreja, o que a torna diferente de outras comunidades. Todas as crianças frequentam a escola. 

 

 3. VIDA ECLESIAL 
 

 Desde 30 de setembro de 2012, o atendimento pastoral de Campina de Cima é feito pelo Pe. Arcenio 

Krefer, OSBM, auxiliado por um seminarista do Seminário São Basílio, de Curitiba. 

O Conselho Administrativo Paroquial (CAP) teve recentemente uma reestruturação. No primeiro 

semestre do ano de 2013, o tesoureiro, Gilson Melnechenko, mudou-se para outra cidade. Assumiu o 

segundo tesoureiro o Sr. Pedro Slabey e para a função de segundo tesoureiro assumiu Josafat Mazur. Esta 

equipe fez a ampliação do pavilhão, a construção das churrasqueiras e fornos. 

No dia 12 de outubro do mesmo ano, faleceu a presidente do CAP, a Sra. Inês Hupalo Peremebyda. 

Quando descobriu a doença, repentinamente foi o seu fim. Diante desta situação, o CAP reuniu-se e se 

reestruturou novamente na seguinte composição: o vice-presidente, Hilário Mazur, assumiu como presidente-

executivo e para seu vice foi escolhido o Sr. José Hupalo. Os demais cargos permanecem. 

Foram restaurados o cálice e a patena e arrumado o som que não funcionava. 

Entre os projetos a desenvolver, consta a colocação de piso na cozinha e a unificação de ambas 

construções: cozinha e pavilhão e emparelhamento do solo do pátio. 

Durante a reunião do CAP com o Bispo foram discutidas e apresentadas as seguintes sugestões: 1) 

desistir do projeto da reforma da igreja como igreja e transformá-la numa casa paroquial e salas de 

catequese; 2) construir uma igreja nova no local onde atualmente se encontra o Posto de Saúde e a casa 

paroquial; 3) nas futuras melhorias do pavilhão, fazer tudo de acordo com as normas vigentes, que já estão 

sendo rigorosamente cobradas em outras localidades; 4) sempre pautar a administração paroquial pelo 

trabalho conjunto de todas as lideranças locais.  

 Na comunidade de Campina de Cima celebram-se três Divinas Liturgias por mês, normalmente aos 

domingos às 8 horas, com ótima participação. A comunidade é fiel às novenas do mês de maio, novenas ao 

Sagrado Coração de Jesus, em junho, e a oração do terço no mês de outubro. 

 Depois que a Catequista Olga Pastuch, CSCJ foi transferida, a comunidade ficou um pouco 

desorientada, mas aos poucos se restabeleceu, dando continuidade à vida espiritual. A coordenação da 

catequese está sob a responsabilidade de Francisco Hupalo; ele fez curso completo de formação catequética 

em Prudentópolis. Francisco trabalha com o terceiro ano e a turma da perseverança. Trabalham com ele as 

catequistas: Sra. Terezinha Sanduy Mazur, que fez um ano de curso e trabalha com o segundo nível; a jovem 

Daniele Flávia Mazur, que também fez um ano de curso e trabalha com a turminha do pré; este ano entrou 

para ajudar a adolescente Thays Leandra Sanduy, que fez o primeiro ano de curso e trabalha com o pré. 

 A Equipe de Apoio é composta pelos seguintes membros: Lauro Sanduy, que é o Presidente, Carlos 

Komiak, Márcio Komiak, Hilário Mazur e Lucas Estefano Komiak. A equipe foi criada em março de 2005.  

 O grupo de adolescentes do MEJ é dirigido por Francisco. 

 O grupo de jovens é comandado pela jovem Bernadete Komiak, a Betinha. De sua equipe fazem 

parte os jovens Isabel C. Mazur, Marcos Adélio Komiak, Josafath Mazur, Rogério Carlos Conrado. O grupo 
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estava confuso em relação à sua identidade como 

movimento e respectiva espiritualidade. O Bispo orientou 

para que o grupo se defina como Congregação Mariana. 

Neste ano, foi designado um seminarista basiliano que 

acompanhará o grupo, devendo também acompanhar o 

MEJ.  

 O Apostolado da Oração faz suas reuniões 

mensalmente e atua numa pastoral de visita aos doentes, 

orações em casa de pessoas doentes. As reuniões são 

realizadas conjuntamente, os senhores comandados pelo 

Sr. Lucas Estefano Komiak e as senhoras pela Sra. 

Filomena Slabey, auxiliada pela Sra. Catarina Karpovicz 

Komiak. 

  

 4. VISITA CANÔNICA 
 

 1º dia – 19 de março – quarta-feira 
 

À tarde, vindo de Curitiba, Dom Volodemer passou pela residência das Irmãs Servas em Antônio 

Olinto para remanejar seus pertences, logo dirigindo-se para Campina de Cima, enfrentando chuva 

torrencial, que fez com que ele não visse que já havia chegado à localidade, indo até os fundos do Espigão.  

Chegando de volta à localidade às 18:30, o Presidente-executivo Sr. Hilário Mazur e outras pessoas 

da comunidade já o estavam aguardando. O Bispo se instalou na casa paroquial. Jantou na casa do Sr. 

Nicolau Komiak e Sra. Antônia Diadio Komiak. Com o casal mora o irmão do Nicolau – José e o filho 

caçula – Pablo. A família sobrevive do cultivo do fumo. Quando os mais velhos estão trabalhando, Pablo 

arruma a casa, faz a comida e lava a louça. A família possui alguns quadros antigos, chamando a atenção a 

Nossa Senhora das Dores de 1892.  

 

2º dia – 20 de março – quinta-feira 
  

O café da manhã e o almoço foram servidos na casa do Presidente-executivo Sr. Hilário Mazur 

casado com Terezinha Sanduy. O casal tem dois filhos: Maria Simone e João Vitor. Com a família mora a 

avó Verônica Mazur. Trabalha com lavouras de feijão, milho, etc. 

 O Bispo visitou rapidamente o Posto de Saúde, que funciona quinzenalmente com atendimento de 

uma médica que vem de Antônio Olinto. No local, a jovem Soneli Melnechenko faz o serviço de distribuição 

de correspondência dos Correios. Este ano ela termina o curso de Magistério. 

 Às 18 horas, deu-se início à abertura da Visita Canônica. Da sacristia, numa coroa de flores, o Bispo 

foi conduzido pelas crianças da catequese até a entrada da igreja, onde o povo presente cantou a canção 

ucraniana “Vitaiemo vas”. Seguiram os pronunciamentos de saudação: a jovem Bernadete Komiak falou em 

ucraniano; também em ucraniano falou a Sra. Revnetelhka Filomena Slabey; a jovem catequista Thays 

Leandra Sanduy e sua colega Maria Olga Conrado falaram em português. O Presidente-executivo Sr. Hilário 

Mazur e sua esposa Sra. Terezinha Sanduy Mazur saudaram o Bispo tradicionalmente com o pão e sal; a Sra. 

Terezinha lhe entregou um buquê de flores. O Pároco Arcenio Krefer, OSBM deu as boas-vindas.  

Cantando a canção “Boj ie lhubov”, o povo adentrou a igreja com o Bispo para a celebração 

litúrgica. Em sua homilia, Dom Volodemer explanou o motivo e o significado de sua visita.  

As Irmãs Nádia Kerecz e Ana Kichil participaram da abertura.  

Após a celebração se fez a programação dos próximos dias. Os membros do Conselho 

Administrativo Paroquial tiveram uma reunião com o Bispo visitador. 

 

O jantar foi servido no salão de festas para todos os membros do CAP que participaram da reunião 

com o Bispo. 

De manhã, chovia levemente, aparecendo o sol ao entardecer. 

 

 3º dia – 21 de março – sexta-feira 
 

 O Bispo tomou o café da manhã na casa do Sr. Adão Belgrove de Campo e Sra. Margarida Kafka de 

Campo. Eles criaram dois filhos: Joelson e Luana. Adão usa marca-passo e continua tendo problemas 
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cardiológicos, não podendo mais trabalhar. Por isso, seus 

filhos, que já estavam tentando trabalho fora, estão com os 

pais. 

 Para o almoço o Sr. Josafat Komiak, pai do Pe. 

Ivo, atualmente trabalhando em Guarapuava, veio buscá-

lo de carro. A filha Bernadete e o filho Adélio moram 

com os pais. Bernadete trabalha em Antônio Olinto. A 

mãe Tereza (dos Kauka) preparou uma refeição saborosa.  

 Às 17 horas, os membros do Apostolado da 

Oração se reuniram para a Divina Liturgia, durante a qual 

ouviram uma homilia-palestra sobre a espiritualidade e 

vida apostólica do movimento. 

 Após a celebração, o próprio Bispo dirigiu a Via-sacra, com participação muito boa de toda a 

comunidade. 

 A zeladora do Apostolado da Oração Sra. Filomena Slabey ofereceu um jantar a Dom Volodemer. 

Ela mora com seus filhos Alisson Slabey Diadio, Cleverson e Maria Franciele Diadio. Cleverson estava no 

trabalho.  

 Choveu à noite, de manhã, o tempo abriu um pouco; mas às 15h30 voltou a chover; caiu uma chuva 

leve de tardezinha. 

 

 4º dia – 22 de março – sábado 
 

 O dia amanheceu com nevoeiro, mas logo o sol apareceu bonito. 

Dom Volodemer tomou o café da manhã na casa do Sr. Nicolau Komiak e Sra. Antônia Diadio 

Komiak.  

 Às 08h30, houve um encontro com as crianças da catequese, catequistas e Equipe de Apoio à 

Catequese. As crianças foram animadas para que sempre vivam o presente, fazendo com alegria e 

responsabilidade o que for do momento. Distribui-lhes santinhos e pirulitos e sorteou vários pequenos 

prêmios. Com a Comissão de Catequese, o Bispo tratou de assuntos pedagógico-catequéticos práticos, como 

o acompanhamento dos pais em relação à escola e catequese de seus filhos.  

O almoço foi no alto do Espigão, de onde se tem uma bela visão de Campina de Cima, na casa do Sr. 

Lauro Conrado e Sra. Valdemira Karpovicz Conrado. Valdemira trabalhou como cozinheira no Seminário 

São Basílio de Curitiba, em 1980 e 1981. As filhas Márcia e Maria Olga e os filhos José Luiz e Miguel estão 

em casa. A família sobrevive da lavoura, lidando com soja e fumo, e outras plantações. 

 Às 13h30, os jovens tiveram um encontro com o Bispo, que os alertou para os perigos mundanos da 

sociedade atual, encorajou-os a se organizar e levar a sério a espiritualidade da Congregação Mariana e as 

duas dimensões fundamentais da vida humana: a fé com a religião, a Igreja e a comunidade cristã, e a 

humanidade com os elementos humanos necessários para uma vida digna, como a cultura, a profissão e os 

bens materiais. 

 Às 15h, Dom Volodemer viajou para Iracema a fim de participar da Romaria Penitencial. 

 

 5º dia – 23 de março – 3º domingo da Quaresma 
 

 O Bispo Volodemer esteve em Iracema, participando da 34ª Romaria Penitencial. Ver matéria 

própria. 

 

 Ele retornou a Campina de Cima à tarde e jantou na casa do Sr. Joaquim Melnechenko e Sra. Lídia 

Hupalo Melnechenko. Eles formaram três filhos: Antônio – casado, Gilson – solteiro e está estudando, 

Fernando – casado. A mãe Anastácia Volochen Melnechenko, que o Bispo vinha atender espiritualmente 

entre 2000 e 2002 como padre, faleceu no dia 09 de fevereiro de 2004. O casal trabalha com o cultivo do 

morango, macieira, tomate e outras hortaliças. 

 

 6º dia – 24 de março – segunda-feira 

 

 Para o café da manhã, a família do Sr. Lauro Sanduy e Sra. Márcia Ana Karpovicz Sanduy convidou 

o Bispo. O casal tem dois filhos: Thays Leandra, que começou a ajudar na catequese, e o caçulinha Lucas 

Natan. Lauro teve que sair de caminhão para levar um frete de madeira à serraria. Dom Volodemer, como 
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Padre, batizou e crismou Thays, no dia 23 de julho de 2000; como Bispo, lhe deu a Primeira Comunhão em 

Antônio Olinto, no dia 5 de dezembro de 2010.  

 Aproveitando o dia ensolarado, Dom Volodemer aproveitou para fazer fotos dos arredores, da igreja, 

campanário, pavilhões, casa paroquial e posto de saúde. 

 O almoço foi servido na família do Sr. José Hupalo, casado com Valdemira Lúcia Mazur Hupalo. 

Com os pais estão os filhos Juarez e Jonatas, que foi batizado e crismado pelo Bispo no dia 7 de outubro de 

2001, quando atendia Campina de Cima como sacerdote, e o neto Alessandro (filho da Jocinéia Hupalo). 

 Às 18 horas, foi celebrada a Divina Liturgia com boa presença dos fiéis. Em sua homilia, Dom 

Volodemer falou sobre o fortalecimento do espírito e da força de vontade para poder levar a vida cristã mais 

autenticamente no mundo egoísta, hedonista e consumista. Narrou o exemplo de Matt Talbot e do senhor que 

deixou a bebedeira durante as Santas Missões pregadas pelo Pe. Basílio Zinko, OSBM. 

 

 7º dia – 25 de março – terça-feira – Anunciação 
 

 O café da manhã foi servido pela família do Sr. Lucas Komiak. 

 O almoço foi na casa do Sr. Ezequiel Hupalo e Sra. Maria Salete Baluta Souza Hupalo. O casal tem 

duas filhas: Taciane e Letícia Aparecida. O trabalho principal de Ezequiel é a construção civil, profissão que 

aprendeu sozinho e já fez sete casas. Também lida com agricultura. 

 Com início às 18h45, celebrou-se a Divina Liturgia de encerramento da Visita Canônica. A homilia 

do Bispo focalizou a força da união e o valor da pertença à comunidade, que não pode sofrer traições e 

deserções, como a traição da própria consciência ou da família. Ele narrou o exemplo da Santa Ceia de 

Leonardo da Vinci. O Pe. Arcenio concelebrou e as Irmãs Nádia Kerecz e Célia Melnik marcaram presença. 

 No salão de festas, houve um jantar de confraternização com todas as lideranças da comunidade. 

 

 8º dia – 26 de março – quarta-feira 
 

 A família do Sr. Jaroslau Novossad se prontificou a servir o café da manhã ao Bispo Volodemer. 

Jaroslau é casado com Irene Karpovicz Novossad. Duas filhas são casadas e trabalham em Curitiba. Os 

filhos Mário José e Cibele moram com os pais. O pai irá fazer uma cirurgia do fêmur que foi fraturado e 

aguarda a chegada de uma prótese especial. Cibele se tornou uma jovem muito inteligente e dinâmica. Mário 

José é doentio. O filho do casal Lucas Abel faleceu em 1992 e sofria de uma doença grave incurável que 

fazia encolher os músculos. O Bispo, em sua primeira vinda a Campina de Cima, como sacerdote, quando 

sua Mana Ir. Verônica trabalhava em Antônio Olinto, juntamente com ela e a Catequista Olga, fez uma visita 

ao menino doente.  

 De volta à casa paroquial, em companhia do Presidente-executivo Sr. Hilário Mazur, Dom 

Volodemer fez suas malas e verificou os livros da comunidade. Dirigiu-se para Antônio Olinto, onde pelas 

11 horas se hospedou na casa das Irmãs Servas, pois no final de semana fará a Visita Canônica na 

comunidade de Mico Magro. 

Portal Eparquial 

ROMARIA DE IRACEMA 

 

No terceiro domingo da Grande Quaresma, dia 23 de 

março, num clima de outono frio, sob forte nevoeiro, na parte 

da manhã, com início às 9 e término às 12h30 horas, celebrou-

se a parte principal da 34ª Romaria Penitencial em Iracema, 

Município de Itaiópolis. 

A organização estava muito boa quanto ao atendimento 

alimentar; a diretoria da comunidade local merece elogios; o 

som funcionou maravilhosamente bem, sob a responsabilidade 

da Projeção & Sonorização de Papanduva. Poder-se-ia imprimir 

mais espírito de contemplação e conversão à Romaria, o que é 

bastante difícil, pois sempre comparece uma parte formada de verdadeiros romeiros e outra que é de meros 

festeiros. No entanto, o objetivo do aperfeiçoamento deve estar sempre em pauta. 

Mesmo com o costumeiro barulho, inevitável pelo número muito grande de veículos e pessoas, o 

evento foi belo e proveitoso aos que buscam algo mais para o crescimento na fé. 

No monumento do Batismo, o Pároco Sergio Iwantchuk, OSBM saudou o Bispo Eparca Dom 

Volodemer Koubetch, OSBM e os romeiros e logo o Bispo procedeu à bênção da água. Em seguida foi dado 
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início à Via-sacra, dirigida pelo Pe. Paulo Serbai, OSBM – 

Superior e Reitor do Seminário São Basílio, de Curitiba. Os 

Padres Paulo Markiv, OSBM – Superior Provincial, o Pároco 

Sérgio e o Pe. Domingos Starepravo, OSBM – Mestre de 

Noviços, em Ivaí, acompanharam o Bispo. O tema de reflexão 

foi o da Campanha da Fraternidade deste ano: Fraternidade e 

Tráfico Humano – É para a liberdade que Cristo nos libertou.  

Finalizada a Via-sacra, foi celebrada a Divina Liturgia 

na capela do Morro da Luz. A homilia abordou as exigências do 

seguimento de Cristo, que caracteriza fundamentalmente a fé 

cristã. Durante as celebrações os padres estavam atendendo os 

fiéis em confissão. 

Dom Volodemer deu entrevista à Rádio Cidade de 

Itaiópolis, enfatizando o significado espiritual e pastoral da 

Romaria Penitencial. “Neste mundo problemático e conturbado, 

o povo tem sede de Deus, e a Romaria oferece uma 

oportunidade de um encontro mais profundo com Deus”, disse o 

prelado. Também o Pároco Sérgio foi entrevistado. Ele relatou 

que o número de romeiros foi além do esperado, porque o 

tempo nos dias anteriores estava muito chuvoso. Também o Pe. 

Sérgio observou que, apesar do espírito secularista da sociedade 

atual, grande parte dos católicos, ucranianos e latinos, 

preservam a fé e aproveitam bem a oportunidade de oração 

proporcionada pela Romaria. 

Às 14h30, na igreja Sagrada Família, foi rezada a Novena ao Sagrado Coração de Jesus, presidida 

por Dom Volodemer e concelebrada por vários sacerdotes. Utilizando uma expressão do Papa Francisco em 

sua Exortação Apostólica “A alegria do Evangelho”, o Bispo falou aos romeiros para que, neste mundo de 

“desertificação espiritual”, sejam “pessoas-cântaro”, levando paz, alegria e ânimo espiritual às pessoas de 

seu convívio familiar e profissional. 

No final, o Bispo concedeu a bênção apostólica aos romeiros e, juntamente com os padres presentes, 

abençoou individualmente a todos. 

Portal Eparquial 

 

 

 

 

COMUNIDADE DE MICO MAGRO  

TEM ENCONTRO COM O BISPO 

 

 

 

 

 

 

 O Bispo Eparca Volodemer teve um encontro com a comunidade católica ucraniana da colônia Mico 

Magro, município de São Mateus do Sul, pertencente à Paróquia ucraniana de Antônio Olinto. O evento 

aconteceu entre os dias 27 a 30 de março de 2014. O presente artigo, tirado do relatório geral, apresenta a 

história da comunidade, oferece informações gerais e descreve a vida da comunidade em suas linhas gerais. 

 

1. HISTÓRIA 

 

O presente texto foi preparado pelo Pe. Volodemer Koubetch, OSBM em agosto de 2002 com o 

auxílio da família do Sr. Nicolau Koglinski, que lhe forneceu os dados e informações. O texto contempla os 

anos de fundação da comunidade e está organizado em cinco partes: 1. Imagem de São Bom Jesus, 2. 

Construção da igreja, 3. Organização da comunidade, 4. Eleição do segundo Conselho Administrativo 

Paroquial, 5. Inauguração da igreja. Falta escrever o desenvolvimento posterior. 
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1.1 Imagem de São Bom Jesus 
  

A história da comunidade ucraíno-católica de Mico Magro começou, muito exoticamente, em torno 

da imagem de São Bom Jesus, que foi trazida de Iguape, São Paulo, em 1864, por Manuel Lopez, 

acompanhado por seus irmãos Jovino e Pedro.  

 Manuel viajava de charrete, naquele tempo chamada de “aranha”. Seus irmãos viajavam a cavalo. 

Muitas vezes pousavam nas estradas e passavam fome. Chegando a um lugar chamado Vila do Rio Negro, 

Manuel, com a sua charrete e a imagem, desceu de barco a vapor até o porto Mico Magro. Naquele tempo, a 

estrada era o rio. Seus irmãos chegaram a cavalo, atravessando as picadas. Ao lado do porto, eles 

construíram as suas moradas de pau a pique; levantaram também uma capelinha no mesmo estilo, que era 

atendida pelos capelães de Canoeiro. Ali eram organizadas grandes festas. 

 Em 1883, Manuel já era casado com Escolástica Ferreira Corá. Jovino e Pedro voltaram para a sua 

terra natal: São José dos Pinhais. Manuel e sua esposa compraram um lote no pé do morro, chamado Suita 

Cavalo. Ali eles construíram uma casa mais espaçosa, com uma capela, onde, com muita fé, faziam as suas 

devoções. O acesso ao local era muito difícil, porque não havia estradas. 

 A imagem permaneceu na capela de pau a pique ainda por sete anos. Em 1894, terminaram de 

construir uma igrejinha, onde se festejava o Divino Espírito Santo. Mas a festa mais grandiosa era a do Bom 

Jesus. Muitas missas foram celebradas pelo Pe. ucraíno João Michalczuck, de Antônio Olinto; ele realizou 

também muitos batizados e casamentos. 

 Manuel e sua esposa faleceram em idade avançada, deixando seis filhos. Com o passar do tempo, 

cinco filhos vieram a falecer, ficando só o Francisco, o único casado. Por trinta anos ele administrou a 

manutenção da igreja, que ficou destinada somente para pagar promessas, porque não era reconhecida pela 

autoridade eclesiástica diocesana, na época, com sede em Curitiba. 

 Em 1978 Nicolau Koglinski comprou as terras de Francisco Ferreira Lopez, com o compromisso de 

cuidar da capela. Nicolau pensava em construir outra capela; afinal, ali foram celebradas muitas missas pelo 

sacerdote ucraíno. Ele considerava que ali poderia ser construída uma igreja ucraína; mas não era possível, 

porque na atualidade a lei do meio ambiente proíbe fazer corte e terraplenagem no local, porque se trata de 

cabeceira de um rio. 

 

 1.2 Construção da igreja 

 

A história da construção da igreja ucraína de Mico Magro pode ser desenvolvida em quatro pontos: 

1) obtenção do terreno e primeiro Conselho Administrativo Paroquial; 2) bênção da pedra fundamental e 

chegada da imagem de São Bom Jesus; 3) colaboradores na construção; 4) doações. 

 

1.2.1 Obtenção do terreno e primeiro Conselho Administrativo Paroquial  
  

 A partir de 14 de abril de 1990, o Pe. Paulo Markiv, OSBM começou a celebrar missas na escola de 

Mico Magro. No mesmo ano, Nicolau Koglinski solicitou ao Pe. Paulo que falasse com o Bispo sobre a 

possibilidade de construir uma igreja para a comunidade ucraína, ao que obteve resposta positiva. 

 Sendo assim, em março de 1992, Nicolau e sua esposa Antônia trocaram o terreno para a igreja. Dia 

23 de dezembro de 1993 foi levantado o cruzeiro, com a presença do Pe. Meron Mazur, OSBM a Irmã 

Marta, SMI e algumas famílias ucraínas.  

 Tendo à frente o Sr. Nicolau Koglinski como idealizador, fundador e chefe, com muito sacrifício, a 

nova igreja em alvenaria com três cúpulas começou a ser construída no dia 7 de janeiro de 1994. Seus 

auxiliares mais próximos e que formaram o primeiro Conselho Administrativo Paroquial da comunidade 

foram: Vice-Presidente Executivo: Mariano Iurkiv; Secretária: Cleuza Kozelinski; Tesoureiro: José 

Muchinski; Conselho Fiscal: João Bunhak, Leonides Kozelinski, Jorge Carlito Koglinski, Júlio Kozelinski. 

 

 1.2.2 Bênção da pedra fundamental e chegada da imagem de São Bom Jesus 
 

 A bênção da pedra fundamental ocorreu no dia 21 de agosto de 1994, com a celebração solene de 

Dom Efraim Krevey, OSBM e do pároco Meron Mazur, OSBM. 

 

 No dia 6 de agosto de 1995, numa procissão da qual participaram as comunidades de Mico Magro e 

da divisa, destacando-se um grupo de cavaleiros, com muita emoção, a imagem do Senhor Bom Jesus foi 

trazida da antiga capela e colocada provisoriamente num pequeno altar. A celebração foi presidida pelos 
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Diáconos João Karpovicz, da matriz ucraniana de Antônio Olinto, e Luís Imianoski, da Divisa, porque o Pe. 

Meron estava comprometido com outros afazeres pastorais.  

 

 1.2.3 Colaboradores na construção 
 

 O primeiro mestre de obras foi João Nizer. Por causa das dificuldades financeiras da comunidade, ele 

parou de construir. Quando a situação financeira melhorou, contratou-se o mestre de obras Calir Nizer, que 

deu conta da construção, com a ajuda do pedreiro Antônio Pauluk e de Jorge Carlito Koglinski.  

 O adiantamento da construção se deve muito ao apoio do Pároco Meron Mazur, OSBM e do Eparca 

Efraim Krevey, OSBM, que solicitaram ajuda financeira da instituição caritativa alemã Adveniat para 

finalizar as cúpulas. 

 Uma parte da terraplenagem foi feita pelo Prefeito Argos Fayade; o restante foi feito por Nicolau 

Koglinski e seus filhos.  

 As valas da construção foram feitas por Airton e Amilton Odovane, Júlio, Nicolau, Jorge e Francisco 

Koglinski, Mariano Iurkiv, Jorge Melnechenko, José Muchinski e João Bunhak.  

 O corte dos ferros, a confecção das armações para as vigas, as colunas, as lajes e os modelos em 

meia-lua foram feitos por Nicolau Koglinski, José Muchinski, Mariano Iurkiv e Jorge Carlito Koglinski. Os 

três últimos foram pagos por uma parte do trabalho. Júlio Kogelinski foi o que mais trabalhou, sobretudo na 

parte da preparação da massa. A diretoria sempre o recompensou com alguma ajuda em dinheiro.  

 No corte das madeiras para os andaimes trabalharam Leonides Kogelinski e João Bunhak. O restante 

dos serviços ficou por conta de Nicolau Koglinski e filhos. Pedro Clovis Riski Kogelinski arrastou as varas 

dos andaimes.  

 João Bunhak por duas vezes pintou as janelas e Nicolau Darcísio Koglinski pintou os vitrôs dos 

terraços. 

 João Narok e Antônio Silveira trabalharam na construção.  

 No descarregamento das torres trabalharam Cidney Kogelinski, Júlio, Jorge e Nicolau Koglinski. 

Para levantar as torres, ajudando o mestre de obras, trabalharam Sérgio Iurkiv, Nicolau, Júlio e Jorge 

Koglinski.  

 No feitio do piso disponibilizaram-se João e Jorge Melnechenko, Sergio Iurkiv, Airton e Amilton 

Odovane, João Pedro, Júlio, Nicolau Darcísio e Jorge Koglinski, João Mazur e João Müller e outros.  

 A cozinha foi construída por Miguel Odovane, Valdecir Müller, Nicolau e Jorge Koglinski. 

 

 1.2.4 Doações e serviços 
 

 As doações de madeira foram feitas pelos seguintes paroquianos: João Iurkiv – 1 pinheiro (1 m3 e 

300 cm); Nicolau Koglinski – 4 “graieiros” (2 m3 e 300 cm); Olga Muchinski – 1 “graieiro” (400 cm) e 1 

imbuia de 700 cm; Valdecir Müller e Júlio Kogelinski – 1 imbuia de 780 cm; Natália Kogelinski – 1 imbuia 

de 600 cm; João Bunhak – 1 pinheiro (1 m3 e 500 cm; Augusto Bembem – 2 “graieiros” (1m e 100 cm); 

Miguel Kogelinski – 1 imbuia de 200 cm; João Kogelinski – 1 imbuia de 280 cm; Antônio Mayer – 1 

pinheiro de 500 cm; Izabel Mayer e irmãos – 1 imbuia de 800 cm; Anardo Cordeiro e Carolina Kuzma – 1 

imbuia de 900 cm; Nicolau Koglinski – 2 tábuas para fazer os modelos; João Koglinski – 1 pinheiro de 1 m3; 

Leonides Kozelinski – 1 m3 de pinheiro; Igreja Matriz – 2 imbuias de 1 m3 e 200 cm e 6 pinheiros com 6 m3 

e 500 cm.  

 A madeira foi serrada na serraria do Anibal Cordeiro, em Antônio Olinto, mas os custos, no valor de 

R$ 413,00, foram cobertos por Nicolau Koglinski. 

 Vários cortes de madeira foram feitos por Leonides Kozelinski, João Bunhak, Pedro e Nicolau 

Koglinski. 

 Nicolau Koglinski pagou também a metade da serragem da madeira doada pelas pessoas citadas 

acima.  

 João Pedro Koglinski cortou toda a madeira; Antônio Carlos Koglinski e Jorge Carlos Koglinski 

estaleiraram-na. Júlio Kogelinski tirou a casca dos pinheiros, tirou a madeira da serra, gradeou, carregou e 

descarregou no local da construção.  

 A pulverização da madeira com óleo diesel ficou a cargo de Pedro Francisco, Antônio Carlos, Jorge, 

Nicolau Darcísio e Nicolau Koglinski. 

 Nicolau Barão, residente em Mafra, doou 80 sacos de cimento.  

 Nicolau Koglinski doou 10 mil tijolos, 30 sacos de cimento, 200 sacos de cal, uma carga de areia, 2 

cargas de pedra britada e 30 barras de ferro. 
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 A porta da frente foi doada por Lourival Mayer e a lateral por Miguel Faria Ribeiro. 

 Antônia e Ivete Koglinski doaram uma novilha e um liquidificador para a rifa, a fim de angariar 

fundos para a compra das janelas e para a construção das cúpulas. 

 Foi organizada uma rifa, cujo lucro no valor de R$ 800,00 foi destinado para a cobertura da igreja. 

Os prêmios da rifa foram: uma novilha, doada por Leonides Kozelinski; um carneiro, doado por José Nizer; 

uma leitoa, doada por Umberto Cerp. 

 Outra rifa, realizada por Leonides Kozelinski, de uma bicicleta, doada por João Rodrigues, rendeu 

R$ 460,00; desse valor, R$ 100,00 foram dados para cada um dos senhores que estavam trabalhando: José 

Muchinski, Júlio Kogelinski e Carlito Koglinski. O resto ficou para a igreja. 

 O conjunto do banheiro foi doado por Vilmar Ubrich. 

 As doações mais importantes em dinheiro foram feitas pelas seguintes pessoas: Pe. Meron Mazur, 

OSBM – R$ 300,00; Leonides e Renato Kozelinski – R$ 200,00.  

 

1.3 Organização da comunidade 

 

Além do Conselho Administrativo Paroquial, outras pessoas atuaram na comunidade. Maria Lúcia 

Iurkiv e Jacinta Melnechenko davam aulas de catequese na casa de Mariano Iurkiv. No dia 14 de novembro 

de 1994, na igreja matriz, seis crianças fizeram a primeira comunhão.  

 Depois, a Irmã Eulália, SMI e Elizete Koglinski assumiram, por pouco tempo, a catequese, que era 

dada na cozinha.  

 A partir de 1996, a responsabilidade pela catequese ficou com Cleuza Riski Kozelinski, que em 16 

de maio de 1999 realizou a primeira comunhão de 6 crianças, com o Pe. Meron Mazur, pela primeira vez na 

igreja em construção.  

 As Irmãs Servas de Maria, residentes junto à igreja matriz, em Antônio Olinto, auxiliam o sacerdote 

e a comunidade nas celebrações eucarísticas e outras atividades pastorais. Nos últimos 5 anos é a Ir. Maria 

Melniski, SMI que faz esse trabalho. 

A partir do início do mês de julho de 2000, a comunidade passou a ser atendida pelo Pe. Volodemer 

Koubetch, OSBM, que se propôs a fortalecer e organizar a comunidade a fim de prepará-la para a finalização 

e inauguração da igreja. 

 Como primeiro passo mais importante, decidiu-se por um reforço na catequese. Para isso foi 

solicitada a presença das Irmãs Servas de Maria, o que aconteceu de 4 de a 21 de janeiro de 2001. As irmãs 

Lurdes Fedach e Márcia Nahirna foram trazidas da Casa de Oração de Ponta Grossa pelo Pe. Volodemer. 

Elas ensinaram cânticos religiosos ucraínos, a missa cantada, aprofundaram a catequese dada pela catequista 

Cleuza e prepararam as meninas Isaíra do Carmo Kozelinski e Conceição Aparecida Bunhak para a primeira 

comunhão, que aconteceu no dia 21 de janeiro. A pedido do pároco, que é também Diretor Eparquial do 

Apostolado da Oração, elas deram ainda um impulso inicial na formação do grupo de Apostolado da Oração.  

 A partir de maio de 2001, o pároco começou a celebrar duas missas por mês, a fim de estar mais 

presente e acompanhar melhor a comunidade rumo à sua organização e tendo como objetivo principal formar 

o grupo de Apostolado da Oração. Do encontro-retiro na Casa de Formação Cristã de União da Vitória, nos 

dias 30 de junho a 1 de julho, participou a Sra. Ivone Rosa Maciel Kozelinski. 

 Outros passos importantes a serem dados pela comunidade é a criação do livro de atas e a 

oficialização da contabilidade, segundo as normas da Eparquia e da Receita Federal. 

 Dentro dos planos de formação da comunidade ainda constam: catequese em janeiro de 2002, se 

possível, que seja ministrada pelas mesmas religiosas que aqui já estiveram; missões populares na quaresma 

de 2002; reciclagem do Conselho Administrativo Paroquial; continuação da formação da catequista, talvez, 

ainda de outras. Atualmente pelo terceiro ano consecutivo a catequese é ministrada pelas religiosas Servas de 

Maria Imaculada, residentes em Antônio Olinto que semanalmente atendem 10 crianças e 05 adolescentes 

que aprenderam a cantar missa. 

 

1.4 Eleição do segundo Conselho Administrativo Paroquial 

  

No domingo, dia 8 de julho de 2001, com a missa iniciada às 14 horas, depois da homilia do Pároco 

Volodemer e das suas orientações, foi realizada a votação para a eleição do novo Conselho Administrativo 

Paroquial. A eleição aconteceu por solicitação do Presidente-Executivo Nicolau Koglinski e da sua esposa 

Antônia pelos seguintes motivos: problema de saúde, cansaço pelos anos de luta, um dos filhos vai casar, 

outro irá estudar; e também por certas incompreensões. A decisão, no entanto, obedece também às normas da 

Mitra do Bispado Católico de Rito Ucraniano da Eparquia Ucraíno-Católica de São João Batista, como 
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consta nos Estatutos do Conselho Administrativo Paroquial, promulgado no dia 15 de agosto de 1999, 

Capítulo IV, Artigo 18, que postula “um mandato de três anos, podendo ser escolhidos para uma segunda 

vez”.  

 As 11 pessoas mais votadas para compor o Conselho foram: Leonides Kozelinski – 24 votos, Sergio 

Iurkiv – 10, Mariano Iurkiv – 3, Zacarias Kozelinski – 2, Clovis 2; João Pedro Koglinski, Lauro Bech, José 

Luiz Silveira, Lademiro Kogelinski, João Bunhak, Carlos Koglinski – 1 voto cada um.  

 Após a missa, todo o grupo eleito se reuniu para dividir os diversos encargos, que ficaram assim 

estabelecidos: Presidente Executivo: Leonides Kozelinski; Vice-Presidente Executivo: Mariano Iurkiv; 1ª 

Secretária: Ivone Rosa Maciel Kozelinski; 2º Secretário: Clovis Pedro Riski Kozelinski; 1º Tesoureiro: 

Sergio Iurkiv; 2º Tesoureiro: Zacarias Kozelinski; Conselho Fiscal: João Pedro Koglinski, Lauro Bech, José 

Luiz Silveira, Lademiro Kogelinski, João Bunhak, Carlos Koglinski 

 A primeira secretária Ivone Rosa Maciel Kozelinski foi escolhida pelo Presidente-Executivo 

Leonides Kozelinski e aprovada por unanimidade pelos demais membros. 

 Ficou decidido que o novo Conselho irá se integrando e assumindo as suas funções, porém, 

obedecendo à orientação do antigo Presidente-Executivo do Conselho, que vigora oficialmente até a 

homologação pelo Presidente da Mitra-Eparquia, que é o Bispo Eparca Efraim Krevey, OSBM, 

homologação essa que foi encaminhada pelo Presidente do Conselho, Pe. Volodemer Koubetch, OSBM. 

Depois da homologação e promulgação, o Sr. Nicolau Koglinski, mesmo não aceitando figurar oficialmente 

no novo Conselho, propõe-se a acompanhar principalmente os trabalhos da finalização da construção da 

igreja, devido ao fato de ele estar por dentro de toda a tramitação feita até agora. 

 Formado o novo Conselho, juntamente com o antigo, confirmou-se a data da próxima festa, que será 

no dia 5 de agosto de 2001, com missa marcada para as 10h30 da manhã. 

Dia 13 de janeiro de 2002 foi escolhido o Sr. Nicolau Koglinski para zelador e a Sra. Elizete 

Koglinski para secretária do grupo de Apostolado da Oração. Dia 2 de junho, o zelador recebeu o diploma e 

a fita de zelador e 8 novos membros ingressaram no grupo. Nicolau, sua esposa Antônia e o Leonides já 

pertenciam ao grupo da igreja matriz. 

Aos domingos na ausência do sacerdote, a comunidade se reúne para a oração do terço e na 

quaresma oração da via-sacra. No dia 28 de cada mês, um grupo de pessoas se reúne na igreja para rezar o 

terço em ação de graças recebidas pela intercessão da Irmã Ambrósia Ana Sabatovicz, SMI.  

 

1.5 Inauguração da igreja 
 

 No primeiro semestre de 2002 os trabalhos foram muito intensos: fazer o forro, a pintura interna e 

externa, a confecção do altar, do ícone da Transfiguração, a construção de um pavilhão maior com 

churrasqueira (240m2), os banheiros, etc. 

 A partir da metade de julho de 2002, a comunidade passou a ser atendida pelo Pe. Sérgio Chmil, 

vindo de Canoinhas, onde reside. 

 Dia 12 de agosto, próximo ao dia 6 – Transfiguração de Nosso Senhor – foi o dia escolhido para a 

consagração da igreja pelo bispo. Às 9h45, na frente da igreja, D. Efraim foi recepcionado pela comunidade, 

pelos convidados e visitantes, que vieram principalmente de Três Barras, Canoinhas, Contenda e Curitiba. 

As crianças, vestidas em trajes típicos e orientadas pela Ir. Onésima, deram-lhe as boas vindas; em seguida, 

saudaram-no os jovens Sérgio Jurkiv e Maria do Rocio Kogelinski; depois, o Presidente-Executivo do 

Conselho Administrativo Paroquial Leonides com sua esposa e catequista Cleuza; seguiu a saudação do 

fundador da comunidade e zelador do Apostolado da Oração, Nicolau Koglinski e sua esposa Antônia; por 

último, o pároco Sérgio Chmil proferiu suas palavras de acolhida, destacando o papel do pastor na Igreja de 

Cristo. 

 Na sequência, realizou-se a bênção da igreja e o ato de desatar a fita por D. Efraim e autoridades 

presentes: o prefeito de São Mateus do Sul Luis Adir Gonçalves Pereira e seu vice José Martinhak Stuski, o 

prefeito de Antônio Olinto José Cleomar Machiavelli e o deputado estadual Carlos Simões, juntamente com 

os representantes do Conselho Administrativo Paroquial local.  

 No interior da igreja, sua Exa procedeu à purificação e santificação do altar pelo rito de lavá-lo com 

óleo, vinho e água, que simbolizam os elementos principais do sacrifício eucarístico a que é destinado, de 

agora em diante, a mesa do altar. Os preparativos e respectivos serviços ficaram a cargo das irmãs Onésima e 

Matilde de Antônio Olinto. Logo foi dado início à Divina Liturgia, concelebrada pelo Pe. Meron Mazur, 

OSBM, reitor do seminário maior de Curitiba e pelo pároco Pe. Sérgio. A missa foi cantada pelo coral dos 

estudantes basilianos de Curitiba, sob a direção do Pe. Volodemer Koubetch, OSBM. Em sua homilia, D. 
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Efraim discorreu sobre o significado da Transfiguração e sobre o valor da Igreja, povo de Deus reunido em 

Cristo, formando comunidade. Ele teceu calorosos elogios aos líderes e a todos que colaboraram na 

consecução da nova casa de Deus. 

Passada a parte da manhã com muita neblina, a festa popular transcorreu num clima de muita alegria, 

numa tarde ensolarada, sobretudo para a comunidade local que, depois de vários anos de trabalho árduo e até 

de conflitos, sentiu-se realizada e agraciada em ver o seu templo finalizado e pronto para nele orar e louvar a 

Deus.  

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 
 

Hoje, a comunidade é formada por 45 famílias cadastradas durante a bênção das casas. Destas, 

algumas são do rito latino e outras participam na sede, como é o caso dos que residem na Aliança Nova. 

Deste modo, os participantes da igreja de Mico Magro são em torno de umas 25 famílias, que corresponde 

aproximadamente a 70 pessoas. 

As famílias vivem principalmente do cultivo da erva-mate, milho e soja, também do feijão. Mico 

Magro é o maior produtor de milho e soja do Município de São Mateus do Sul. O nível de vida é muito bom. 

 

3. VIDA ECLESIAL 
 

O atual Conselho Administrativo Paroquial teve seu mandato iniciado ao 04 de setembro de 2010 e 

teve que superar várias dificuldades administrativas, sobretudo em relação à construção do pavilhão de 

festas, sendo vítima de fraude por parte de uma firma construtora, cujo caso corre na justiça. O presidente-

executivo e o tesoureiro, respectivamente José Muchinski e José Koglinski, os conselheiros João Kozelinski 

e Airton José Odovani e o Pe. Arcenio tiveram que agir 

com muita agilidade e firmeza para contornar a difícil 

situação.  

Além do pavilhão, a igreja recebeu no final do ano 

passado a doação do Sr. Nicolau Koglinski mais um 

pedaço de terra de 13 litros que fica nos fundos do 

pavilhão e que será de grande utilidade para a ampliação 

do estacionamento para os eventos da comunidade. 

As celebrações são feitas duas vezes por mês, 

sendo que, a cada dois meses é no domingo às 8 horas. A 

participação é maior quando a Divina Liturgia é celebrada 

domingo de manhã. Algumas pessoas do rito latino 

participam das celebrações litúrgicas no rito bizantino-ucraniano que são celebradas em português. 

A catequese, com 10 crianças, é realizada aos sábados e possui uma catequista da comunidade, 

Joseane Muchinski, que fez o segundo ano de curso em Prudentópolis. Também está auxiliando na catequese 

a jovem Mariane Natieli Narok Koglinski. As Irmãs Servas de Antônio Olinto fazem uma supervisão do 

andamento da catequese. 

O grupo do Apostolado de Oração recentemente passou por algumas dificuldades e, impulsionado 

pela visita pastoral do Bispo, passará por uma renovação.  

 

4. VISITA CANÔNICA 
 

1º dia – 27 de março – quinta-feira 
 

Ao entardecer, com a presença das Irmãs Servas Nádia Kerecz e Ana Kichil, o povo se reuniu em 

frente à Igreja Transfiguração de Nosso Senhor, às 18 horas, para receber oficialmente o Bispo Eparca Dom 

Volodemer Koubetch, OSBM. Da sacristia, o Bispo foi conduzido pelas crianças da catequese que jogavam 

pétalas de flores e o saudavam com as palavras “Vitay, vladeko” até a frente da igreja, onde foi 

confeccionado um tapete de serragem e flores pelo qual ele chegou até a porta de entrada. Entre cânticos 

religiosos, as seguintes pessoas da comunidade discursaram: os meninos Jonatan Mateus Wolff Silveira e 

Fabrício Narok saudaram Dom Volodemer em português; o Sr. Nicolau Koglinski, carinhosamente 

conhecido como “patriarca”, pois é o principal fundador da comunidade, com muita emoção, falou em 

ucraniano; o Presidente-executivo Sr. José Muchinski saudou-o com pão e sal e sua esposa Sra. Alda Riski 

Muchinski lhe entregou um buquê de flores; o Pároco Arcenio Krefer, OSBM pediu para que o Bispo, como 
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o bom pastor, entrasse na igreja para a celebração e orientação do povo no sentido de formar uma igreja viva; 

também pediu para que os membros da comunidade aproveitassem os dias da visita episcopal para uma 

verdadeira renovação espiritual.  

Em sua homilia, o Bispo explicou em detalhes o que é Visita Canônica e fez uma reflexão sobre a 

vivência da fé cristã no mundo materialista e individualista de hoje, lembrando que é necessário se preocupar 

com as duas dimensões fundamentais da vida humana: a fé e a ciência, as coisas relacionadas a Deus e as 

coisas necessárias para uma vida humana digna. 

Celebrada a Missa, consultando as pessoas presentes sobre os melhores horários, foi passada a 

programação dos encontros nos próximos dias.  

Por ser aniversário de Dom Volodemer, o Pe. Arcenio o saudou especialmente na recepção, a Divina 

Liturgia foi celebrada em sua intenção e, no final, após as palavras de felicitação do Padre, foi cantado o 

Mnohaia Lita e parabéns, e a Sra. Alda lhe entregou um presente. 

Realizou-se, no interior da igreja, o primeiro encontro com o Bispo, que foi com os membros do 

Conselho Administrativo Paroquial (CAP) – a pequena comissão da igreja. 

A família do Presidente-executivo convidou o Bispo para o jantar. Com os pais está a filha Joseane, 

que começou a faculdade de Direito, em Canoinhas, e o filho Eraldo, que se formou em Engenharia da 

Madeira e faz pós em União da Vitória, mas atua na área do comércio como gerente de loja. Joseane fez o 

segundo ano do curso de formação catequética e atua na comunidade. Vai trabalhar na delegacia na 

elaboração de boletins de ocorrência (BO). 

   

2º dia – 28 de março – sexta-feira 
 

À tarde, Dom Volodemer fotografou e verificou a manutenção da igreja e suas propriedades 

adjacentes. As duas famílias vizinhas mais próximas da 

igreja são a do Sr. Jorge Carlito Koglinski e a do seu 

irmão Sr. Nicolau Darcísio Koglinski. Depois conversou 

com o Presidente-executivo e Sr. José Muchinski e Dona 

Alda em sua casa, onde tomou um lanche.  

Às 16h30 horas, durante mais ou menos uma 

hora, o Bispo conversou com as pessoas que vieram para a 

reunião do Apostolado da Oração, ouvindo e dando-lhes 

orientações. A seguir, foi celebrada a Divina Liturgia em 

cuja homilia Dom Volodemer falou sobre a identidade do 

Apostolado da Oração, seu grande valor eclesial e como o 

movimento deve funcionar na comunidade.  

A janta foi servida pela família da Sra. Maria Leoni Narok e do Sr. João Pedro Koglinski. A filha 

Mariane Natieli Narok Koglinski estava na faculdade em Canoinhas fazendo provas: ela faz o segundo ano 

de Química. Está se preparando com diversos cursos com objetivo de entrar na Petrobrás. O pequeno João 

Breno estava com febre e dor de garganta, sendo atendido pela mãe. A família vive do cultivo de soja, milho, 

batata e erva-mate. 

 

3º dia – 29 de março – sábado 
 

De manhã, o Bispo continuou com os trabalhos de documentação, elaborando relatórios das visitas e 

organizando as fotos.  

Dom Volodemer almoçou na casa do Sr. Lúcio Kovalko e Sra. Irene Feskiv Kovalko, que mora 

próximo da capela latina Santo Antônio, na localidade chamada Aliança Nova. Sr. Lúcio é aposentado, tendo 

trabalhado na construção e manutenção da ferrovia nas redondezas de Mafra. Seus filhos e netos 

participaram da farta refeição. Lúcio é extremamente contra o uso de bebidas alcoólicas nas festas e 

promoções das comunidades católicas, festas essas consideradas um   contratestemunho evangélico e 

verdadeiro escândalo. Ele ajuda as comunidades com donativos espontâneos e, com muita razão e 

argumentação bíblica, enfatiza que a verdadeira solução da manutenção das igrejas está no Dízimo. 

Depois do almoço, o Bispo examinou os livros da comunidade que foram juntados na sacristia da 

igreja. 

Às 14 horas, houve um encontro com a catequista Joseane e seus 10 catequizandos numa salinha ao 

lado da igreja. O Bispo lhes transmitiu uma mensagem sobre o bem viver, distribuiu doces e sorteou 

pequenos  prêmios. A  seguir,  foi  celebrada  a  Divina Liturgia,  com  a  participação  dos pais  das  crianças 
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presentes. A homilia discorreu sobre a responsabilidade dos pais na formação geral de seus filhos e, 

sobretudo, na pertença e participação dos eventos comunitários. 

Após a Missa, o Bispo teve uma conversa com os jovens que se fizeram presentes. O Bispo os 

animou para que não desistam nas suas tentativas de se reunir e permaneçam sempre fiéis à comunidade, 

mesmo com pouquíssimos membros.  

A família de Leonides Kozelinski e Cleuza Riski Kozelinski ofereceu o jantar a Dom Volodemer, 

reunindo grande parte de seus familiares num ambiente descontraído e muito alegre. Foram principalmente 

as crianças que imprimiram essa tonalidade. Sr. Leonides, em parceria com seu filho Clovis Pedro 

Kozelinski, casado com Cristina Kovalko Kozelinski, pais da menina Rafaeli, lidam com agricultura, 

cultivando principalmente soja e milho e também erva-mate. 

 

4º dia – 30 de março – domingo 
 

O dia amanheceu chuvoso. 

Às 10 horas, foi dado início à Divina Liturgia de encerramento da Visita Canônica. As Irmãs de 

Antônio Olinto Nádia Kerecz e Ana Kichil auxiliaram nos cantos litúrgicos. O Pe. Arcenio concelebrou.  

Em sua homilia, o Bispo Eparca Volodemer animou os presentes a se esforçarem na formação de 

uma comunidade viva em Cristo e na Santíssima Trindade, que é o modelo máximo e fundamental da união, 

a fim de que realmente se viva em comunhão e na fraternidade evangélica de colaboração, amor e perdão.  

Tiradas as fotos, sob leve chuva, a maior parte da comunidade participou do almoço de 

confraternização no grande pavilhão recentemente levantado. 

Dom Volodemer se despediu do pessoal, voltou para Antônio Olinto para descansar um pouco e 

retornar a Curitiba.  

Portal Eparquial 

 

 

VISITA CANÔNICA NA COMUNIDADE PAROQUIAL DE ANTÔNIO OLINTO 
 

Tendo visitado as capelas de Santos Andrade, Campina de Cima e Mico Magro, o Bispo Eparca 

Dom Volodemer Koubetch, OSBM esteve na comunidade paroquial de Antônio Olinto entre os dias 02 a 07 

de abril de 2014 para realizar a Visita Canônica. O presente artigo, tirado do relatório geral, apresenta uma 

breve história da comunidade, oferece informações gerais, descreve a vida da comunidade em suas linhas 

gerais e a visita propriamente dita. 
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1. HISTÓRIA 
 

O breve histórico aqui apresentado é montado em base aos seguintes elementos: 1) primórdios, 2) 

furto do ícone, 3) patrimônio histórico oficial, 4) sacerdotes que atenderam a comunidade, 5) vocações 

provenientes da região, 6) formação das irmandades. 

 

1.1 Primórdios 

 

A primeira capela foi construída entre 1902 e 1913. O primeiro batizado registrado nos livros da 

igreja foi realizado pelo Pe. Clemente Bzukhovskij, OSBM, em 1903. O atendimento pastoral começou a ser 

regularmente prestado em 1911. O convento das Irmãs Servas foi construído em 1932, a escola em 1969. A 

igreja atual foi concluída em 1917. No tempo da fundação, existiam 140 famílias.   

 Um dos aspectos mais marcantes da história religiosa e cultural de Antônio Olinto é o ícone de 

Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na verdade, um mosaico de aproximadamente 1,20 m de altura por 0,80 

cm de largura, confeccionado com pedras corais, diamantes, pérolas e esmeraldas, com detalhes em ouro, 

doados pelos fiéis entre 1913 e 1923, a pedido do Pe. João Mychalczuk. Em 1923, a obra foi confiada às 

Irmãs Vanda e Lídia da Congregação da Sagrada Família, em Curitiba, concluída em 1931 e exposta para a 

veneração dos fiéis em 1º de maio de 1933. Devido à sua beleza artística, este quadro foi venerado pelos 

imigrantes ucranianos e seus descendentes com o sugestivo título de Nossa Senhora dos Corais. 

 

1.2 Furto do ícone 

 

  Após o furto da imagem, ocorrido na madrugada do dia 23 para 24 e recuperada pela polícia de 

Curitiba, em Matinhos, no dia 27 de julho de 1995, foi realizada uma grande festa aclamatória na volta da 

Santa, no dia 02 de agosto. A multidão presente se aglomerava aos gritos de viva e cânticos sacros. 

 Após ter sido concluída a restauração, no dia 1º de outubro, e depois de uma longa peregrinação 

pelas igrejas ucranianas do Paraná e Santa Catarina, a imagem foi finalmente reintroduzida com grande 

pompa na igreja de origem – Nossa Senhora da Imaculada Conceição.  

A fim de assegurar maior segurança na proteção do ícone, foi construído, em 97, um oratório atrás 

do altar principal. A Santa tem um valor incalculável, não tanto pelo valor material, mas pelo valor histórico, 

simbólico e religioso do povo local e da etnia ucraniana, expressando sua união, fé e devoção. 

 

1.3 Patrimônio histórico oficial 

  

 No dia 21 de janeiro de 1999, teve início o processo de tombamento da Igreja Imaculada Conceição 

por iniciativa da coordenadoria da secretaria estadual da cultura, declarada quinze dias depois como 

patrimônio histórico estadual, de acordo com o artigo 8º, da lei 1211/53. 

 Em novembro de 2008, teve início a restauração da Igreja Imaculada Conceição com fundos do 

governo federal através do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, que destinou um 

valor de R$ 271.000,00 reais para o restauro da parte externa da Igreja. Hoje, se aguarda uma resolução para 

o restauro da parte interna, da casa paroquial, campanário e remoção do pavilhão que, segundo o órgão 

competente, descumpre a lei vigente tendo sido construído num lugar que atrapalha a visualização do bem 

tombado. 

 

1.4 Sacerdotes que atenderam a comunidade 

 

A partir de 1896-1897 até a vinda do Pe. João Mychalczuk, a comunidade foi atendida por 

missionários itinerantes. O Pe. João atendeu a comunidade de 1911 a 1950, contribuindo imensamente para 

formação da história de Antônio Olinto; ele tornou-se basiliano três dias antes de sua morte, ocorrida no dia 

13.07.1950, sendo sepultado no cemitério local, fundado em 1936. O Pe. Nicolau Dubycki esteve aí entre 

1951 e 1959. A partir de 1959, passou a ser atendida pelos Padres Basilianos de Curitiba: Dom José 

Martenetz (1959-1962), José Preima (1962-1966), Tarás Oliynek (1966-1970), Inocêncio Baran (1970-

1972), Tarcísio Zaluskei (1972-1974), Vidal Klymczuk (1974-1977), Pedro Blachechen (1977-1980), 

Atanásio Kupicki (1980-1981), Valdomiro Burko (1981-1982), Inocêncio Baran (1982-1983), Luís Slobojian 

(1983-1989), Paulo Markiv (1989-1993), Meron Mazur (1993-2000), Volodemer Koubetch (julho de 2000 a 

julho de 2002); Pe. Sérgio Dzmil  - diocesano (julho de 2002 a abril 2008); novamente basiliano Pe. Valmir 

Uhren, OSBM (abril de 2008 a agosto de 2012); Pe. Arcenio Krefer, OSBM (setembro de 2012-). 
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 1.5 Vocações provenientes da região 

 

 O diácono permanente João Karpovicz, ordenado em 1971, auxilia nas celebrações, visita os doentes 

e faz os sepultamentos. Atualmente, ele se encontra debilitado, e não tem as mesmas condições físicas para 

prestar esses auxílios pastorais. 

 Padres Basilianos: Ivo Komiak e João Karpovicz Sobrinho, ambos de Campina de Cima. 

 Irmãs Servas de Maria Imaculada: Helena Dombek, Margarida Maria Oliva Hlatchuk, Erméia Isabel 

Kozlinski, Aurélia Irene Romankiv, Florentina Paulina Schlenn.  

 

1.6 Formação das irmandades 

 

 O Apostolado de Oração existe desde 1948. A Congregação Mariana existe desde 1959. A Cruzada 

Eucarística, atual MEJ, existe desde 1960.  

As irmãs abriram sua escola em 1951, que parou de funcionar em 1998. No mesmo local, dedicaram-

se à Pastoral da Saúde por muitos anos. Posteriormente, nas dependências da antiga escola, cedida 

gratuitamente pelas irmãs, funcionou a APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais), uma escola 

de educação especial, sob a direção da Ir. Onésima Zenóbia Dzioba, SMI. Hoje, o local é ocupado para 

catequese de adultos e crianças, como também para encontros e reuniões com os pais que têm filhos na 

catequese, e encontros em geral. 

 

2. INFORMAÇÕES GERAIS 
  

A cidade de Antônio Olinto está situada na região centro sul do Estado do Paraná a 142 quilômetros 

de Curitiba. 

A Paróquia (quase paróquia), com a residência paroquial, cemitério, um salão de madeira e pavilhão 

de alvenaria, é um Centro Eparquial de Peregrinação Mariana. 

Atualmente, a Igreja Imaculada Conceição tem 56 famílias cadastradas, o que dá um número 

aproximado de 250 fiéis. Estes desenvolvem seu ofício na cidade e também cultivam terras no interior do 

município. A situação socioeconômica dos fiéis é boa, pois todos conseguem se manter e ao mesmo tempo 

possuem boa qualidade de vida. Existe deslocamento de indústrias para a beira da rodovia e para a cidade de 

São Mateus do Sul; e muitas famílias acabam se mudando.  

 

3. VIDA ECLESIAL E CULTURAL 
 

A vida eclesial e cultural da comunidade paroquial de Antônio Olinto acontece dentro das seguintes 

atividades: 1) administração, 2) vida espiritual, 3) Pastoral Catequética, 4) Movimento Eucarístico Jovem, 5) 

Movimento da Congregação Mariana, 6) Movimento do Apostolado da Oração, 7) Movimento da Romaria 

Mariana, 8) Grupo Folclórico de Danças Ucranianas Jetiá. 

 

3.1 Administração 
 

Há vários anos a comunidade passa por sérias dificuldades administrativas por causa do problema 

criado com o pavilhão da igreja, construído irregularmente, muito próximo do patrimônio histórico tombado 

e que, pelas leis vigentes, sob o controle do IPHAN – Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, 

deve ser necessariamente removido. Foram propostas várias alternativas corretivas, porém sem resultado. Os 

dissabores aumentaram com os problemas da restauração da igreja, infelizmente mal feita; para tornar a 

questão ainda mais complicada, o campanário e a casa paroquial, bem como a parte interna da igreja também 

necessitam de restauro. As autoridades eparquiais, paroquiais e municipais estão em busca de soluções, mas 

com subsídios governamentais, porque a comunidade não possui verbas próprias para as reformas 

necessárias, altamente dispendiosas.  

  

O Pe. Arcenio informa que, ao visitar as famílias com a bênção das casas, pôde observar muitos 

quadros antigos expostos, datados no final do século XIX. Em algumas famílias, estes quadros estão 

guardados; outras famílias não sabem o que fazer. Uma das soluções que engrandeceria o centro de turismo 

religioso de Antônio Olinto seria montar um museu da imigração ucraniana. O mesmo poderia ser montado 

na atual residência paroquial. Deste modo, não se perderiam obras da devoção popular de grande validade 

religiosa e cultural. 
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Periodicamente, realizam-se festas e promoções apropriadas, tendo por finalidade a manutenção da 

Paróquia e de suas obras. Desde o ano de 2013, busca-se maior união entre as comunidades ucranianas de 

Antônio Olinto, pois cada uma tem as suas dificuldades e necessidades. Porém, se cada uma luta 

individualmente, a possibilidade de sucesso é mais árdua. Daí, a necessidade de maior união. Implantou-se, 

então, a reunião geral do CAP da Sede e de todas as comunidades a ela pertencentes no início do ano para 

uma programação dos eventos do ano corrente. Isso se fez também em conformidade com a programação da 

Paróquia latina São José. Os resultados têm sido muito bons para todas as comunidades envolvidas, destacou 

Pe. Arcenio.  

 

3.2 Vida espiritual 

 

O Pe. Arcenio Krefer, OSBM é Administrador desde 30 de setembro 2012, vindo de Curitiba. Ele 

conta com o auxílio do Diácono Permanente João Karpovicz e das Irmãs Servas de Maria Imaculada Nádia 

Kerecz, Ana Kichil e Célia Melnik. Um seminarista do Seminário São Basílio de Curitiba também está 

auxiliando nos trabalhos pastorais. 

Há cultos e devoções tradicionais da Grande Quaresma, a Via-Sacra é celebrada nas sextas- feiras. 

As novenas a Nossa Senhora ocorrem normalmente no mês de maio e ao Sagrado Coração de Jesus, em 

junho; a oração do terço, em outubro, dirigido pelo Diácono João Karpovicz. Na Semana Santa, celebram-se 

todos os cultos próprios da Semana Santa. A Divina Liturgia é celebrada três a quatro vezes por mês pelo 

Sacerdote Basiliano que vem de Curitiba. 

Em 2011, por ocasião do Sínodo dos Bispos Ucranianos no Brasil, o Ícone da Nossa Senhora dos 

Corais foi proclamado como Padroeira dos Imigrantes Ucranianos no Brasil. Para venerar a Padroeira, a 

comunidade local tomou a iniciativa de reunir-se na igreja meia hora antes da Missa dominical para rezar o 

terço nas seguintes intenções vocacionais: sacerdotais, religiosas, matrimoniais e pelas famílias de Antônio 

Olinto.  

Todo o ano procura-se realizar encontros espirituais com o Apostolado da Oração, grupo de jovens e 

catequese. Tradicionalmente, a Festa de Corpus Christi é celebrada em conjunto com a Paróquia latina São 

José. Alternadamente, a celebração acontece em cada igreja, um ano na Paróquia ucraniana e no ano seguinte 

na Paróquia latina, sendo que a respectiva comunidade prepara dois altares e o Pároco profere a homilia.  

 

3.3 Pastoral Catequética 
 

A catequese para crianças e adolescentes realiza-

se aos sábados e é ministrada pelas Irmãs Servas de Maria 

Imaculada Nadia Kerecz, Ana Kichil e quatro catequistas 

leigas: Regina Karpovicz de Camargo, que fez o curso 

catequético completo em Prudentópolis, Josnei Kinage, 

que fez dois anos, Ana Paula Ortiz de Camargo, que fez 

um ano, e Rosangela Semchuk, que começou ajudar no 

ano passado. O total de crianças na catequese soma 28. 

A Comissão da Catequese tem a seguinte 

formação: Presidente Jaime Ortiz de Camargo; Vice-presidente - Rafael Diadio e esposa Eliane Tracz; 

Tesoureira - Lilian Ortiz de Camargo, que fez curso completo e ajudou desde 2010, casou-se e mora em 

Mafra; Secretário - Nelson Kinage; Conselheiros: Lucia Komiak Camargo, Claudete Narok Marquete, Ana 

Lúcia Pietraski Senchuk, Goreti Diadio, Ana Latchuk e Theofilo Petretsa.  

Há catequese para adultos durante a semana. Todo último sábado do mês se faz o trabalho de 

formação dos pais.  

 

3.4 Movimento Eucarístico Jovem 
 

O grupo do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ), com 11 membros, tem como Presidente a 

adolescente Ana Paula Ortiz de Camargo. É acompanhado pela Ir. Ana Kichil, SMI. 

 

3.5 Movimento da Congregação Mariana 

 

 Atualmente, com 17 membros, o grupo da Congregação Mariana é acompanhado pela Ir. Nádia 

Kerecz, SMI e pelo Seminarista Leomar Bucovski, OSBM; tem como Presidente – Jonas Conrado. 
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O grupo teve grande participação na JMJ do Rio no ano passado. No total, foram 15 participantes: 5 

da sede, 5 da Campina, 4 de Mico Magro e 1 de Santos Andrade. Todos participaram da Semana Missionária 

em Prudentópolis. Este fato ficou reconhecido pela comunidade e pelas autoridades civis do Município de 

Antônio Olinto. A Câmara de Vereadores enviou uma placa parabenizando a todos os participantes da JMJ. 

A placa e os símbolos da JMJ estão expostos no oratório de Nossa Senhora dos Corais. 

 

3.6 Movimento do Apostolado da Oração 

 

O grupo está com 40 membros e é dirigido pelas Irmãs Servas de Maria Imaculada, atualmente Ir. 

Nádia Kerecz. A Zeladora é a Sra. Antônia Maria Kafka Diadio. Pedro Nogacz e o Diácono João Karpovicz 

foram zeladores. 

 

3.7 Movimento da Romaria Mariana 
 

Desde 1991, no terceiro domingo de novembro, é realizada a Peregrinação Mariana, denominada 

também de Romaria Mariana, em honra a Nossa Senhora dos Corais. Está no agendamento anual da 

Eparquia São João Batista. 

 

3.8 Grupo Folclórico de Danças Ucranianas Jetiá  
 

Fundado em julho de 2011, a coordenação geral 

do Grupo Folclórico Jetiá está sob a responsabilidade de 

Rosilene Lucavei, pedagoga no Colégio Estadual Duque 

de Caxias. A Presidente é Lucimara (Mara) Martinhak. A 

coreógrafa é Andreia de Fátima Brasílio Cydir, do Grupo 

Poltava de Curitiba. Suely de Lima fez o curso de danças 

com um coreógrafo vindo da Ucrânia em Prudentópolis e 

é considerada a futura coreógrafa. 

Os integrantes estão distribuídos da seguinte maneira: adolescentes e adultos: 22 membros; 12 

adolescentes e 4 crianças. Seus ensaios são realizados no Colégio Estadual Duque de Caxias. Estão sendo 

elaborados os estatutos. Tem caixa próprio, sustentado pela promoção de jantares típicos: “dá para 

sobreviver”, afirmou a direção. O grupo irá participar do 3º festival de danças em Irati. 

O grupo está inscrito no Projeto Federal “Mais Cultura nas Escolas” e vai receber um montante de 

R$ 21.000,00. Com esse dinheiro serão providenciados os materiais que faltam. O dinheiro é administrado 

pela escola, no caso, o Colégio Estadual Duque de Caxias. Por norma, o projeto deve atingir 100 alunos; 

como o grupo folclórico não atinge esse número, e isso nem é possível, então é completado com outras 

atividades culturais como o bordado, pêssanka, culinária, etc. 

 

4. VISITA CANÔNICA 
 

1º dia – 02 de abril – quarta-feira 
 

O Bispo Eparca chegou ontem à noite, hospedando-se na casa das Irmãs Servas de Maria Imaculada.  

De manhã, foi celebrada a Divina Liturgia para as religiosas na igreja.  

O dia de hoje foi dedicado para protocolizar as correspondências e elaboração de algumas cartas 

importantes. 

À noite, Dom Volodemer participou da celebração das prostrações – “Poklone”, iniciada às 18h30 e 

encerrada às 20 horas. A celebração foi dirigida pelo Diácono João Karpovicz. 

 

2º dia – 03 de abril – quinta-feira 
 

Durante o dia foram realizados alguns preparativos para a Visita Canônica e um planejamento prévio 

da programação com as Irmãs Servas de Maria Imaculada e depois com o Pároco Arcenio Krefer, OSBM. 

Às 18 horas, aconteceu a abertura da Visita Canônica. Da sacristia até a entrada da igreja, Dom 

Volodemer, já paramentado, foi conduzido pelas Senhoras do Apostolado da Oração Bernadette Diadio e 

Lucia Camargo levando um arranjo de flores em forma de “M”, que se prolongava com duas fitas seguradas 

por crianças do Grupo Folclórico Jetiá. O “M” lembrava Maria Santíssima – Nossa Senhora dos Corais.  
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Intercalada por canções religiosas em ucraniano e português, foi feita uma calorosa recepção ao 

Bispo Eparca com os seguintes pronunciamentos: as crianças da catequese Ângelo Jairo Camargo, Maria 

Aline Nogacz, Vinicius Senhuk Koglinski, Rafaeli Tratch Diadio e Tatiane Diadio, com a jovem catequista 

Ana Paula Ortiz de Camargo, leram a oração pelo Pastor; o jovem catequista Josnei Kinage declamou o 

poema “O Escolhido”; a catequista Sra. Regina Karpovicz de Camargo leu o “Previt”; o Presidente-

executivo Sr. Hélio Rodrigues e sua esposa Sra. Andreia Hlatzuk Rodrigues saudaram o visitador com pão e 

sal e um buquê de flores; falando em ucraniano e português, o Pe. Arcenio cumprimentou o Bispo como o 

bom Pastor e Pedrinho Schlepak apresentou a grande chave com a qual Dom Volodemer abriu e adentrou a 

igreja.    

Lidas as intenções, foi celebrada a Divina Liturgia, concelebrada pelo Pe. Arcenio e pelo Diácono 

João Karpovicz. Em sua homilia, o Bispo explicou a canonicidade de sua visita e fez uma reflexão prática 

sobre a vida cristã no mundo secularizado e desmoralizado de hoje. No final da celebração, foi anunciada a 

programação da Visita Canônica. 

Na casa paroquial, o Bispo conversou com os membros do Conselho Administrativo Paroquial os 

Senhores Jaime Ortiz de Camargo, José Dinarci de Paula, Tiago Miguel Latchuk, Hélio Rodrigues dos 

Santos e Luiz Renato Koglinski. 

Durante a reunião foram tratados os seguintes assuntos: preservação dos livros históricos e 

elaboração completa da história da Paróquia; vida geral, social, cultural e religiosa, da comunidade; situação 

da restauração da igreja, que foi mal feita; busca de verbas para a remoção do pavilhão; desânimo diante da 

situação de paralisação criada pelo pavilhão.  

A janta foi gentilmente servida pela família do Presidente-executivo Sr. Hélio Rodrigues e Andreia 

Hlatzuk Rodrigues. Ele é construtor, trabalhando atualmente em São Mateus do Sul e ela trabalha na 

funerária local. O casal tem uma filha Kelly Hlatzuk dos Santos, que faz o 9º ano. Ela fez a Primeira 

Comunhão com o Bispo Volodemer, em 05 de dezembro de 2010. 

 

3º dia – 04 de abril – sexta-feira 
 

O almoço foi casa do casal Ambrozio Diadio e Terezinha Diadio (dos Melnechenko, irmã do 

falecido João). Ambos são aposentados como agricultores. Moravam na Água Amarela de Baixo. Na atual 

casa moram há cinco anos. Formaram duas meninas e um menino: Antônia, casada com o Sargento José 

Dinarci de Paula; Vera Lúcia, casada com Francisco da Silva Correia, mora em Curitiba, no Tatuquara, 

trabalha na cantina de um colégio particular; Tiago, casado com Patrícia, morando também no Tatuquara, 

estuda Administração e trabalha numa firma de ferragem; ela é pedagoga e trabalha numa escola.  

Acompanhado pelo Pe. Arcenio, às 16 horas, o Bispo fez uma visita ao Pároco Latino Antônio 

Carlos Rodrigues, que serviu um lanche, em companhia da secretária, que estava saindo de férias, e da 

faxineira. Pe. Antônio é Pároco desde 01 de janeiro de 2007 e atende a Igreja Matriz São José e 19 

comunidades.  

Foram tratados os seguintes assuntos: arquivo paroquial; jornal da Diocese de União da Vitória 

“Estrela Matutina”; infância missionária; encontro de lideranças; preparação das missões diocesanas, 

realizada por leigos, umas 100 pessoas que vão visitar as famílias nas comunidades; formação de catequistas; 

Romaria Mariana e outros assuntos particulares. Pe. Antônio entregou ao Bispo Eparca um relatório da visita 

pastoral realizada entre 31 de setembro e 06 de outubro de 2013 pelo Bispo Diocesano de União da Vitória, 

Dom João Bosco Barbosa de Sousa. 

 

Dom Volodemer teve um encontro com os membros do Apostolado da Oração, às 18 horas. 

Verificou o funcionamento do grupo, falando-lhes sobre a recuperação da liderança, espiritualidade do 

movimento com ênfase no exemplo de vida cristã. 

 

Às 19 horas, foi celebrada a Divina Liturgia em cuja homilia o Bispo falou sobre conversão pessoal, 

mudança de vida, poder da oração, força da graça divina e importância do esforço pessoal. 

 

A janta foi servida pela família de Estefano Hupalo e Tereza Diadio Hupalo. O Sr. Estefano é 

aposentado por contribuição e ainda trabalha no Espigão, numa firma de cultivo de maçã, ameixa, pera e 

kiwi. A Sra. Tereza trabalha só em casa. Está difícil para ela se aposentar como agricultora, porque tem que 

ter 15 notas de produtor agrícola. O filho Marcos Aurélio trabalha como motorista da saúde do município. 

Sua irmã Maria Augusta, nascida em 1983, casou, mora e trabalha na contabilidade de um mercado, em 

Canoinhas. 



~ 36 ~ 
 

 4º dia – 05 de abril – sábado 
 

 De manhã, com início às 08h30, o Bispo visitador teve um encontro amigável com as crianças da 

catequese que o receberam com uma canção. Após as orações iniciais, Dom Volodemer lhes falou sobre a 

transformação do mundo e da sociedade, que deve começar pela mudança da pessoa humana. Como de 

costume, distribuiu santinhos e pirulitos, sorteou pequenos prêmios. 

 O Bispo celebrou a Divina Liturgia também para as crianças e seus pais, às 09h30. Falou-lhes sobre 

os verdadeiros cristãos e católicos, que são e devem ser o sal da terra e luz da terra neste mundo 

contemporâneo carente de referências, valores e testemunho de vida. Os dois coroinhas, segurando as velas, 

auxiliaram na pregação. Todos, com a sua luz, mesmo que pequena, devem fazer a sua parte e dar seu 

testemunho evangélico, sendo luz para o mundo.   

 Após a celebração eucarística, Dom Volodemer conversou com as Catequistas e a Comissão de 

Catequese. Foram tratados vários assuntos relativos à catequese e ao MEJ. O Bispo animou para que se faça 

de tudo para garantir a perseverança dos adolescentes, tendo em vista o novo modelo de pensamento e de 

ação da sociedade contemporânea e a diferente realidade sociocultural das novas famílias. Para alcançar 

algum sucesso educacional, tanto nas escolas como na catequese, é urgente fazer um trabalho conjunto das 

lideranças, grupos, movimentos e famílias da comunidade, enfatizou o visitador. 

Dom Volodemer almoçou na casa da família de Sergio Conrado e Vasilina Mazur Conrado (filha do 

falecido João Mazur, de Campina de Cima). Com os pais mora o filho Jonas Leandro Conrado, técnico 

agrícola, solteiro. A família sobrevive do cultivo do fumo e da soja; mais para o consumo, também cultivam 

milho, feijão e mantém gado leiteiro. Josias (do meio), técnico agrícola, casou recentemente com Lilian Ortiz 

de Camargo, filha da Catequista Regina Karpovicz de Camargo, mora em Mafra e trabalha na revenda de 

insumos agropecuários. Lilian foi catequista em Antônio Olinto, é formada em Pedagogia; após a formatura 

vai buscar trabalho em alguma instituição educacional. Joel, o mais novo, solteiro, está no colégio agrícola 

em Rio Negro fazendo o 1º ano do Ensino Médio e Técnico.  

Um pequeno grupo de adolescentes do MEJ teve um encontro com o Bispo às 14 horas e ouviu a 

mensagem sobre as sementes do Evangelho. O pregador se prolongou mais na interpretação da semente que 

caiu à beira do caminho, que reflete a situação de muitos jovens que ficam perambulando por aí e navegando 

pela internet e redes sociais, correndo o risco de serem pisoteados e devorados pela imoralidade e pelo 

consumismo. Dom Volodemer alertou para o perigo do excesso de informações e estímulos sociais. É 

necessária a disciplina para chegar ao sucesso na realização dos projetos de vida. Se o terreno pessoal não é 

muito bom, é necessário prepará-lo e adubá-lo para a semeadura das sementes do Evangelho, dos valores 

humanos. O jovem deve evangelizar o amigo jovem. 

Às 15 horas, foi celebrada mais uma Divina Liturgia. Em sua pregação, Dom Volodemer explicou 

que um grupo de jovens bem organizado e com acompanhamento espiritual adequado significa proteção dos 

seus membros diante do mal social e da imoralidade.  

Após a Missa, o Grupo de Jovens, Diretoria e integrantes do Grupo Folclórico Jetiá se encontraram 

com o Bispo Volodemer e lhe passaram informações detalhadas sobre o funcionamento e as atividades do 

grupo e tiraram algumas dúvidas. Dom Volodemer elogiou a organização, o empenho e o rápido sucesso do 

grupo e desejou que assim continue sempre. 

A família Jaime Camargo e Regina Karpovicz Camargo convidou Dom Volodemer para jantar em 

sua casa. O Sr. Jaime foi recebedor de mercadoria em Curitiba e Araucária. A Sra. Regina foi aluna do Bispo 

na época quando ele era sacerdote e Assistente Espiritual do Instituto Secular das Catequistas do Sagrado 

Coração de Jesus, em Prudentópolis, no curso de formação, nos anos 1986 e 1987. Ela fez o Ensino Médio, 

casou em 1992 em Antônio Olinto e trabalhou um pouco como diarista em Curitiba. O casal criou duas 

filhas: Lilian Ortiz de Camargo Conrado, casada recentemente com Josias Conrado; Ana Paula faz o 9º ano. 

Depois de girar por Curitiba e Araucária, a família retornou a Antônio Olinto há vários anos. Atualmente, 

Jaime é funcionário da prefeitura e Regina é agente comunitária de saúde. 

 

5º dia – 06 de abril – domingo 
 

Com início às 10 horas, foi celebrada a Divina Liturgia de encerramento da Visita Canônica. A 

celebração foi solene pontifical, concelebrada pelo Administrador Pe. Arcenio, que também atendeu 

confissões e pelo Diácono João Karpovicz.  

Em sua homilia, o Bispo Eparca ressaltou a riqueza da longa história da comunidade ucraniana em 

Antônio Olinto, explicou a complexa problemática do pavilhão que, por lei, deve ser removido, pedindo 

compreensão  dos  paroquianos  e finalizou exortando a todos  para  fortalecer a  comunitariedade, ou  seja, o  
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espírito de união e comunhão, que faz a 

Paróquia ser mais viva em Jesus Cristo pelo poder do 

Espírito Santo. Ele insistiu na ideia de que, para 

melhorar a comunidade em geral, e necessário ter mais 

perseverança, começando pelos adultos, famílias, pais e mães.  

Após a entoação dos “Mnohaia Lita”, o Pároco manifestou seu sincero agradecimento pela visita do 

Bispo, sua longa presença, suas orientações, que também virão por escrito.  

Distribuído o pão abençoado, feitas as fotos, foi servido o almoço de confraternização no pavilhão.   

Para a janta, ao entardecer, Dom Volodemer se dirigiu à casa do Sr. Sérgio Iurkiv e sua esposa 

Jucelene Barão Iurkiv. O casal mora na casa do pai de Sérgio, Sr. Mariano Iurkiv, e tem uma filha pequena – 

Isabelle. Acompanhado por Sérgio, Dom Volodemer andou pela propriedade e fotografou tudo; visitou a 

família de sua irmã Irene, casada com Rubens Antônio Javorski, que tem três filhos: Letícia, Alexandra e 

Daniel. A esposa do Sr. Mariano, Lúcia (dos Oliva), faleceu no dia 28 de agosto de 2010. Ela tinha câncer, 

que se complicou com uma “diverticulite”. O filho Lauro é o mais velho e está em casa. Maria é casada com 

Nelson Kinage e mora em Antônio Olinto. Daí vem o Sérgio. Ana casou com Romualdo Tchasko e mora em 

Guajuvira, Município de Araucária, lida com agricultura e tem dois filhos homens.  

 

 6º dia – 07 de abril – segunda-feira 
 

 O visitador Bispo Eparca começou o dia verificando os livros da comunidade paroquial de Antônio 

Olinto. 

 Por volta das 10 horas, em companhia do Administrador Pe. Arcenio Krefer, OSBM, Dom 

Volodemer teve uma reunião com o Prefeito Municipal de Antônio Olinto Fábio Machiavelli. O tema tratado 

foi o da remoção do pavilhão da comunidade ucraniana e outras melhorias a serem providenciadas no futuro 

no entorno do Santuário Nossa Senhora dos Corais. Porém, é necessário resolver antes o problema da 

remoção do pavilhão para depois pensar em outros projetos. O Prefeito garantiu seu apoio e ajuda no que for 

possível, segundo as possibilidades legais, pois o Santuário, por ser tombado pelo patrimônio histórico, é 

também público e de importante valor para a municipalidade.  

Tratando do mesmo problema, houve ainda uma reunião com o Presidente da Câmara Municipal 

Eduardo Rodrigues de Meira Junior, Juninho. Foram discutidas várias estratégias com o objetivo de angariar 

fundos governamentais para a remoção do pavilhão. Os contatos oficiais e estudos continuarão até se chegar 

à melhor solução para o caso. 

 Às 11h30, Dom Volodemer fez uma visita à APAE – Associação de Pais e Amigos dos 

Excepcionais: Escola Raio de Sol – Educação Infantil e Ensino Fundamental, na Modalidade de Educação 

Especial. O Pe. Arcenio acompanhou a visita. Com 30 funcionários, a Instituição assiste 38 alunos entre 

adultos e crianças. A Diretora Cléia Luziany Koslinski da Fonseca apresentou as três salas com seus 

professores e os 22 alunos adultos da manhã. À tarde, a Instituição trabalha ainda com 16 crianças, sendo que 

os adultos permanecem com outras atividades mais práticas, como o trabalho na horta e na estufa de 

hortaliças. O objetivo principal da Instituição é auxiliar os alunos a se tornarem sempre mais independentes 

nos cuidados pessoais, explicou Cléia.  

 Em companhia do Pe. Arcenio, o almoço foi na casa da família de André Kolodi e Regina Kurpiel 

Kolodi. Vive do cultivo do fumo e soja. O casal formou 11 filhos, sendo que uma menina, a Elaine, é 

adotiva. Por ordem de nascimento, os filhos e filhas são: Rita, Adriane, Fabiane, Silvane, Fábio, Fernando, 

Fernanda (está em casa com os pais), Sandra, Elaine (adotiva), Erasmo (em casa), Maria (em casa).  

 Após o almoço, o Pe. Arcenio levou o Bispo Volodemer para ver o novo pavilhão da comunidade de 

Santos Andrade. 

 De volta a Antônio Olinto, Dom Volodemer descansou, fez suas malas e terminou a verificação dos 

livros comunitários. Ao entardecer voltou para Curitiba. 

Portal Eparquial 
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AGENDA 2014 
 

 

JANEIRO 

 

01 – Prudentópolis: Celebração na Igreja São Josafat. 

03-10 – Prudentópolis: Curso Eparquial de Catequese. 

18-19 – Ivaiporã: 50 Anos da Presença das Catequistas do Instituto Secular Sagrado Coração de 

Jesus. 

 

FEVEREIRO 

 

01-02 – Mamborê: Congresso da Juventude. 

16 – Piquiri: Bênção das salas de Catequese. 

  

MARÇO 

 

01 – São Cristóvão: Reunião da Comissão Eparquial da Pastoral da Juventude. 

09 – Itapará: Romaria / Curitiba: Bicentenário do nascimento de Taras Shevchenko. 

13-16 – Santos Andrade: Visita Canônica. 

16-18 – Ponta Grossa: Assembleia Regional dos Bispos. 

19-26 – Campina de Cima: Visita Canônica 

23 – Iracema: Romaria. 

27-30 – Mico Magro: Visita Canônica. 

 

ABRIL 

 

02-07 – Antônio Olinto: Visita Canônica. 

13 – Curitiba: Catedral: Celebrações. 

17-20 – Curitiba: Catedral: Celebrações. 

24 – Reserva: Emaús. 

 

MAIO 

 

01-09 – Aparecida: 52ª Assembleia Geral da CNBB (começa dia 30 de abril). 

08-11 – Três Barras: Visita Canônica. 

15-18 – Ouro Verde: Visita Canônica. 

22-25 – Rio D’Areia: Visita Canônica. 

29.05-01.06 – São Mateus do Sul: Visita Canônica. 
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JUNHO 

 

29.05-01.06 – São Mateus do Sul: Visita Canônica. 

05-08 – Canoinhas: Visita Canônica. 

13 – Papanduva: Celebração do Padroeiro. 

14-15 – Maquinista Molina: Visita Canônica. 

22 – Curitiba – Catedral: Padroeiro da Eparquia. 

28 – Guaramirim: Visita Pastoral. 

29 – Timbó: Visita Pastoral. 

 

JULHO 

 

04-06 – Nova Galícia: Visita Canônica. 

11-13 – Pintadinho: Visita Canônica. 

18-20 – Aquiles Stenghel: Visita Canônica. 

27 – Joinville: Visita Pastoral. 

 

AGOSTO 

 

17 – Esperança: Encontro do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ). 

26-27 – Curitiba – FASBAM: Simpósio Internacional de Teologia Oriental 

30 – São Bento do Sul: Visita Pastoral. 

31 – Rio Negrinho: Visita Pastoral. 

 

SETEMBRO  

 

07-14 – Lviv-Briuchovicz: Sínodo dos Bispos. 

21 – Rio Azul: Encontro do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ). 

 

OUTUBRO 

 

18 (13-19) – Embu, SP: Encontro Latino-Americano de Estudos – Palestra: Orientalium 

Ecclesiarum: a grande tradição oriental no catolicismo: eclesiologia, liturgia e teologia e sua 

presença no Brasil. 

 

NOVEMBRO 

 

09 – General Carneiro: Bênção e inauguração da Igreja São Miguel. 

15 – Irati: Festival de Danças Ucranianas. 

16 – Serra do Tigre: Festa do Padroeiro. 

20-23 – Antônio Olinto: Romaria. 


