EDITORIAL
Vivemos uma época de muitas incertezas, dúvidas e receios praticamente em todas as
dimensões da vida humana, seja no âmbito religioso e moral, seja no âmbito social e político. Isso
gera instabilidade, angústia, depressão, incredulidade e outros males espirituais e físicos. É uma
realidade extremamente complexa sobre a qual devemos ter ao menos uma consciência e um
conhecimento inicial. Simplesmente ficamos abismados e estarrecidos com o que está sendo
plantado em nossas cabeças e implantado em nível mundial. De fato, é mesmo um programa muito
bem orquestrado de desmoralização da sociedade e destruição dos valores cristãos. Assumo as
palavras de Dom Fernando Arêas Rifan, Bispo da Administração Apostólica Pessoal São João Maria
Vianney, num artigo publicado no dia 26 de outubro de 2017, o qual gostaria de divulgá-lo na
íntegra, citando aqui somente alguns trechos.
“Junto com a divulgação da imoralidade, fantasiada de arte, e a propaganda maciça do
homossexualismo, travestido de respeito à diversidade, reaparece a doutrinação da Ideologia de
Gênero, também com ares de liberdade e de orientação sexual. Configura-se, visando sua destruição,
um verdadeiro ataque à família, santuário da vida, que vai perdendo seus direitos na educação dos
seus filhos, os quais se tornam alvo fácil dessa onda destruidora da moral. Os bons ficam acuados. E
os meios de comunicação, através de novelas e entrevistas direcionadas, vão divulgando essa
mentalidade de modo bem orquestrado”.
“Sobre a homossexualidade, observamos primeiramente que se deve fazer a distinção entre
pessoas e atos, entre a tendência e a prática. Na linha do pensamento de Santo Agostinho, que dizia
que Deus odeia o pecado, mas ama o pecador, e em seguimento do Papa Francisco, que
pastoralmente nos ensina a aplicar sempre a misericórdia, as pessoas que apresentam essa inclinação,
objetivamente desordenada, cuja gênese psíquica continua em grande parte por explicar, devem ser
acolhidas com respeito, delicadeza e compaixão, pois, para a maioria, isso constitui uma provação.
Evitar-se-á para com elas todo sinal de discriminação injusta”.
“A ideologia de gênero quer eliminar a ideia de que os seres humanos se dividem em dois
sexos, afirmando que as diferenças entre homem e mulher não correspondem a uma natureza fixa,
mas são produtos da cultura de um país, de uma época. Algo convencional, não natural, atribuído
pela sociedade, de modo que cada um pode inventar-se a si mesmo e o seu sexo”.
“O feminismo do gênero, que promove essa ideologia, procede do movimento feminista para
a igualdade dos sexos. A ideologia de gênero, própria das associações LGBT, baseia-se na análise
marxista da história como luta de classes, dos opressores contra os oprimidos, sendo o primeiro
antagonismo aquele que existe entre o homem e a mulher no casamento monogâmico. Daí que essa
ideologia procura desconstruir a família e o matrimônio como algo natural”. ...
“O Papa Francisco, alarmado, fala que estamos diante de uma “colonização ideológica”, de
uma maldade ao ensinar a ideologia de gênero (Filipinas, janeiro de 2015). E nos alerta: “Na Europa,
nos Estados Unidos, na América Latina, na África, em alguns países da Ásia, existem verdadeiras
colonizações ideológicas. E uma delas – digo-a claramente por ‘nome e sobrenome’ – é a ideologia
de gênero (gender)!”
“É preciso dar um basta! É preciso que as forças morais de toda a humanidade se levantem e
deem o seu brado de inconformidade com tudo isso. É hora de gritar com São Luiz Maria Grignion
de Montfort: “Fogo! fogo! fogo! Socorro! socorro! Socorro!... Socorro, que assassinam nosso irmão!
Socorro, que degolam nossos filhos!...”
“A Igreja levanta a sua voz de repúdio a tudo isso: sua doutrina clara já condena esses erros.
É preciso que os católicos sejam lógicos e coerentes com o que a Igreja lhes ensina. É hora,
principalmente de os leigos agirem”.
No início do seu artigo, Dom Rifan cita as palavras contundentes e de grande alerta espiritual
e moral do Apóstolo São Paulo: “Ficai bem atentos à vossa maneira de proceder. Procedei não como
insensatos, mas como pessoas esclarecidas... porque estes dias são maus” (Ef 5,16). “Não vos
conformeis com este mundo!” (Rm 12,2).
Dom Volodemer Koubetch, OSBM
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КОМУНІКАТ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ
Від 3 до 12 вересня 2017 року Божого у м. Львові-Брюховичах проходив Синод
Єпископів Української Греко-Католицької Церкви, в якому брало участь 39 архиєреїв з
України, країн Центральної та Західної Європи, Пiвнiчної і Пiвденної Америки та Австралiї.
Синод розпочався Божественною Літургією в архикатедральному соборі Святого
Юра, на якій відбулася архиєрейська хіротонія о. Андрія Рабія, призначеного на Єпископапомічника Філадельфійської архиєпархії УГКЦ у США. У радості та великій вдячності
Богові за дар нового владики всі присутні вислухали подячне слово новопоставленого
архиєрея, в якому він поділився спогадами про своє покликання до священичого служіння,
котре зародилося саме у львівському соборі Святого Юра.
Наприкінці Божественної Літургії секретар Синоду Єпископів владика Богдан
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(Дзюрах) зачитав Декрет про скликання
Cиноду, а Глава УГКЦ Блаженніший
Святослав урочисто проголосив його
відкриття. До присутніх звернувся з
привітальним словом Архиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський нунцій в
Україні. Цього ж дня, увечері, було
відслужено Молебень до Святого Духа та
всі члени Синоду склали присягу, яку
зачитав найстарший із присутніх за
єпископською хіротонією – владика Василь (Лостен). Опісля єпископи оглянули
відеосюжет на спомин про світлої пам’яті
блаженнішого Любомира Гузара, який упокоївся в Бозі 31 травня цього року.
На початку синодальних засідань 4 вересня 2017 року Божого до архиєреїв звернулися
із привітальним словом запрошені гості: Архиєпископ Клаудіо Гуджеротті, Апостольський
нунцій в Україні; владика Димитрій (Рудюк), Митрополит Львівський і Сокальський
Української Православної Церкви Київського Патріархату; владика Едвард Кава, Єпископпомічник Львівської архидієцезії, який зачитав лист-привітання від Архиєпископа і
Митрополита Мечислава Мокшицького, Голови Єпископської Конференції РимоКатолицької Церкви в Україні; о. Андрес Мартінес Естебан, вікарій Архиєпископа Мадрида
для східних католиків з Іспанії; владика Булос Матар, Архиєпископ Бейрута, який передав
вітання від Блаженнішого Бешара Бутроса Раї, Патріарха Маронітської Католицької Церкви.
Присутність достойних гостей з інших Українських Церков, як рівно ж – представників
Церков свого права з-за кордону надала синодальним нарадам глобального виміру та
показала відкритість УГКЦ до ведення конструктивного діалогу з братами і сестрами у вірі
як на матірних землях, так і за кордоном.
Серед запрошених гостей на синодальних засіданнях були: владика Мілан (Шашік),
Єпархіальний єпископ Мукачівської греко-католицької єпархії, зі своїм помічником
владикою Нілом (Лущаком); митр. прот. Василь Говера, Апостольський делегат для
українців греко-католиків у Казахстані і країнах Середньої Азії; архимандрит Сергій Гаєк,
Апостольський візитатор для Білоруської Греко-Католицької Церкви; о. Михайло Дубович,
вікарій для українців греко-католиків у Румунії. Під час синодальних нарад та в ході
братерського спілкування гості ділилися успіхами та викликами в їхньому душпастирському
служінні, а члени Синоду Єпископів УГКЦ запевняли про свою солідарність з ними і
готовність надавати необхідну підтримку.
Важливим моментом цьогорічного Синоду була Програмна доповідь Глави УГКЦ.
Блаженніший Святослав звернув увагу на виклики, які спричинені глобальними і
радикальними змінами в усьому світі і на яких Церква повинна шукати належні відповіді.
Після Програмної доповіді Отця і Глави УГКЦ відбулася конструктивна дискусія
синодальних отців з приводу питань, які висвітлив Блаженніший Святослав у своєму виступі.
Головною темою Синоду було літургійне і молитовне життя УГКЦ. Владика
Венедикт (Алексійчук), Єпархіальний єпископ Чиказької єпархії святого Миколая, у своїй
доповіді на цю тему наголосив, що нашим головним Учителем молитви є сам Спаситель –
Ісус Христос, який показує в Євангелії своїм учням приклад своєї молитви до Отця.
Учителями молитви за прикладом Христа повинні бути батьки, катехизи та священики. Наші
богослужіння у храмах є спільною молитвою до Бога, тому до них потрібно готуватися і
здійснювати їх так, щоб вони справді провадили до Спасителя кожну людину, яка
переступить поріг храму. Співдоповідачами головної теми Синоду були експерти з
літургійних питань: о. проф. д-р Петро Ґаладза з Торонто, проф. д-р Данило Ґаладза з Відня,
о. д-р Василь Рудейко, Тарас і Максим Тими, – які фахово і цікаво представили синодальним
отцям різноманітні аспекти літургійної проблематики нашої Церкви. Цінним доповненням до
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виступів експертів стала робота в групах,
під час якої владики обговорили різні
аспекти літургійного і молитовного життя
УГКЦ: від особистої, родинної молитви і
аж до перекладів літургійних текстів різними мовами, якими послуговуються вірні УГКЦ у світі.
Синод заслухав звіт владики Богдана (Дзюраха), секретаря Синоду та
адміністратора Патріаршої курії, про
діяльність Патріаршої курії за звітний
період. Було також розглянуто стан
реалізації Стратегії розвитку УГКЦ до
2020 року, який представив владика Кен (Новаківський) з о. д-ром Андрієм Онуферком. Крім
того, Синод обговорив програму впровадження Стратегії розвитку соціального служіння
УГКЦ. Єпископи ознайомилися із станом будівництва Патріаршого центру в Києві та
розглянули проект побудови реколекційного центру Патріаршої курії у Києві. Окрему увагу
владики звернули на стан беатифікаційних та канонізаційних процесів в УГКЦ.
Упродовж синодальних засідань владики працювали над низкою документів,
підготованих Канонічним відділом Патріаршої курії, а також розглянули важливі кадрові
питання.
Окрему увагу синодальні отці звернули на розвиток військового капеланства,
висловлюючи свою вдячність капеланам УГКЦ за їхнє геройське служіння і посвяту в
супроводі українських воїнів та в лікуванні духовних ран народу, яких завдала триваюча
російська агресія проти Української Держави. Турбота синодальних отців про наше
духовенство виявилася рівно ж у розгляді програми супроводу священичих родин і формації
дружин священиків. Зважаючи на потребу покращити душпастирство молоді, Синод
Єпископів заслухав звіт про стан підготовки Катехизму УГКЦ для молоді.
7 вересня, у день смерті патріарха Йосифа Сліпого, Блаженніший Святослав разом зі
всіма членами Синоду відслужив панахиду на могилі свого славного попередника в крипті
архикатедрального собору Святого Юра. Потім владики взяли участь у духовно-мистецькій
програмі з нагоди 125-ліття від дня народження патріарха Йосифа. Прекрасний концерт на
честь слуги Божого Йосифа Сліпого подарувала синодальним отцям та всім присутнім у
соборі Заслужена капела «Трембіта» у співпраці з Центром студій спадщини патріарха
Йосифа (США), Львівською архиєпархією та Фундацією «Андрей».
Програма цьогорічного Синоду включала рівно ж святочні зустрічі з вірними. Так, 10
вересня Блаженніший Святослав на Ясній горі у Гошеві, у монастирі Чину святого Василія
Великого, очолив загальноцерковні святкування 400-ліття Василіанського чину святого
Йосафата та 380-х роковин смерті митрополита київського Йосифа Велямина Рутського. Із
Главою Церкви співслужили синодальні отці, яких із радістю вітали тисячі паломників, що
зібралися на Ясній горі. Блаженніший Святослав окремо згадав воїнів-захисників
Батьківщини та закликав присутніх на прощі продовжувати усильні молитви за дар миру і
відновлення територіальної цілісності України, а також запевнив про молитовну пам'ять про
поранених і родини загиблих. Того ж дня частина учасників Синоду взяла участь у
посвяченні Центру митрополита Андрея Шептицького Українського католицького
університету у Львові, яке очолив владика Борис (Ґудзяк), Єпархіальний єпископ Паризької
єпархії святого Володимира, президент УКУ.
11 вересня члени Синоду зустрілися з достойними гостями з Німеччини: владикою
Гайнером Кохом, Архиєпископом Берліна, головою Комісії Німецької Єпископської
Конференції для Центральної і Східної Європи («Реновабіс»); о. д-ром Хрістіаном Гартлем,
керівником Благодійного фонду Німецької Єпископської Конференції «Реновабіс»;
Йоахімом Зауером, референтом «Реновабісу» для України; Йоганесом Зінггаммером, віце-
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президентом німецького Бундестагу, членом католицької дієцезіальної ради архидієцезії
Мюнхена і Фрайзинга. Зокрема останній від імені німецького уряду запевнив, що Німеччина
надалі буде солідарною з українським народом, який потерпає від російської агресії, і
підкреслив, що «Україна належить до Європи і Україна не є самотньою». Архиєпископ
Гайнер Кох поділився досвідом душпастирського служіння Католицької Церкви в Німеччині,
наголосивши на важливості поглиблення віри в практикуючих католиків, передавання віри
через формування оживлених Святим Духом парафіяльних спільнот, як рівно ж про
свідчення Христового Євангелія через любов до всіх без винятку людей. При цьому високий
гість процитував св. Матір Терезу з Калькутти, яка в певний момент свого життя визнала:
«Спершу я думала, що маю навертати людей. Але тепер я зрозуміла, що маю любити
людей». Глава УГКЦ від імені всієї Церкви подякував німецькому єпископату і уряду за
послідовну й щедру підтримку та солідарність з нашою Церквою і з українським народом.
Кожного дня проповіді на Божественній Літургії для єпископів виголошував о. проф.
д-р Марко Бляза, ТІ, з Польщі. Один день члени Синоду присвятили духовній віднові, яку
також провадив цей духовний отець. Проповіді та духовні науки о. Марка мали характер
літургійних катехиз, оскільки проповідник щедро переплітав їх цитатами літургійних текстів
візантійської традиції та свідченнями Отців і Вчителів Вселенської Церкви. При цьому він
вміло поєднував богословську проникливість і витончений гумор.
Синодальні отці звернулися з вітальними листами до Папи Римського; Президента
України; Прем’єр-міністра України; Голови Верховної Ради України; Вселенського
Патріарха; Глав Католицьких Єпископських Конференцій Європи, Канади і США; Глав
Патріарших і Верховноархиєпископських Католицьких Східних Церков; Предстоятелів
Православних Церков в Україні та ін.
Наступний Синод Єпископів УГКЦ було вирішено провести 2–11 вересня 2018 року
Божого у Львові-Брюховичах. Його головною темою буде «Боже Слово і катехизація».
Відповідальними за підготовку головної теми визначено владик Петра (Стасюка) та Давида
(Мотюка). Владики з вдячністю прийняли запрошення Митрополита ПеремишльськоВаршавського Євгена (Поповича) прибути 9 вересня наступного року до Перемишля на
святкування 325-ліття відновлення єдності Перемишльської єпархії з Римським
Апостольським престолом у складі УГКЦ.
Секретаріат Синоду Єпископів УГКЦ
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ПОСТАНОВИ СИНОДУ ЄПИСКОПІВ
УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ
ЦЕРКВИ

1. Взяти до уваги стан виконання рішень Синоду Єпископів УГКЦ 2016 року.
2. Взяти до уваги звіт про діяльність комісій та відділів патріаршого рівня.
3. Взяти до уваги звіт про діяльність Патріаршої курії УГКЦ.
4. Прийняти звіт робочої групи із впровадження Стратегії розвитку УГКЦ до 2020 року.
5. Для покращення літургійного і молитовного життя в Українській Греко-Католицькій
Церкві:
А. Доручити робочій групі для реалізації Стратегії’2020 у співпраці з Патріаршою
літургійною комісією опрацювати пропозиції до душпастирських планів різного рівня задля
оживлення літургійного і молитовного життя на особистому, родинному, парафіяльному,
єпархіальному та всецерковному рівнях.
Б. Доручити Патріаршій літургійній комісії:
1) відповідно до постанови 18 Синоду Єпископів 2013 року, до наступного Синоду
Єпископів УГКЦ опрацювати проект оновленого офіційного Місяцеслова УГКЦ;
2) опрацювати пропозиції до рубрик Божественної Літургії;
3) підготувати нову редакцію Молитовника для вірних УГКЦ на основі молитовника
«Прийдіте поклонімся»;
4) опрацювати проект Катедрального уставу УГКЦ;
5) у погодженні з єпархіальними єпископами створити перекладацькі групи для підготовки
літургійних текстів і перекладів на основі мовних груп (англійська, португальська, іспанська
тощо);
6) опрацювати проект Літургійного довідника УГКЦ;
7) досліджувати нові потреби для оживлення молитовного і літургійного життя УГКЦ.
В. Відповідно до постанови 12 Синоду Єпископів 2005 року, створити там, де ще цього не
зроблено, єпархіальні, а за потреби – також митрополичі літургійні комісії.
Г. Доручити Канонічному відділу Патріаршої курії у співпраці з Патріаршою літургійною
комісією розробити Статути літургійних комісій (Патріаршої, митрополичих і єпархіальних)
відповідно до приписів церковного права.
Ґ. Відповідно до постанови 7.Є.1 Синоду Єпископів 2015 року, просити єпархіальних
єпископів видати необхідні розпорядження, щоб катедральні храми були взірцем
літургійного благочестя нашої Церкви.
6. Поблагословити подальшу роботу Патріаршої літургійної комісії УГКЦ над новим
українським перекладом служебника Літургії святого Івана Золотоустого у співпраці з
єпархіальними літургійними комісіями, результати якої належить подати на розгляд
наступному Синодові Єпископів УГКЦ.
7. Встановити свято вшанування Матері Божої Неустанної Помочі. Доручити Патріаршій
літургійній комісії УГКЦ опрацювати богослужбові тексти цього свята та запропонувати
дату його святкування.
8. Обрати членами Постійного Синоду УГКЦ:
1) Преосвященного владику Богдана (Данила);
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2) Преосвященного владику Теодора
(Мартинюка);
3) Преосвященного владику Бориса
(Ґудзяка).
9.
Обрати
заступниками
членів
Постійного Синоду УГКЦ:
1) Преосвященного владику Давида
(Мотюка);
2) Преосвященного владику Ярослава
(Приріза);
3) Преосвященного владику Венедикта
(Алексійчука).
10. Обрати делегатом від Української
Греко-Католицької Церкви на Папський Синод 2018 року Преосвященного владику Браєна
(Байду), а його заступником – Преосвященного владику Володимира (Груцу).
11. Надати згоду на призначення всесвітлішого отця Андрія Максимовича адміністратором
Патріаршої курії УГКЦ.
12. Надати згоду на призначення Преосвященного владики Василя (Тучапця) головою
Відділу соціального служіння.
13. Надати згоду на призначення Преосвященного владики Михаїла (Бубнія) головою
Патріаршої комісії у справах монашества.
14. Надати згоду на призначення Високопреосвященного владики Євгена (Поповича)
головою Канонічного відділу.
15. Надати згоду на призначення Преосвященного владики Венедикта (Алексійчука) головою
Патріаршої літургійної комісії.
16. Доповнити Артикул 54 Регламенту Синоду Єпископів УГКЦ параграфом такого змісту:
«Отець і Глава Церкви, залишаючись головуючим і присутнім на Синоді, може делегувати
іншому членові Синоду вести синодальні засідання».
17. Встановити, що керівники виконавчих підрозділів Патріаршої курії, заснованих Синодом
Єпископів, призначаються Отцем і Главою УГКЦ за згодою Синоду Єпископів.
18. Прийняти звіт про стан суддівства в УГКЦ.
19. Прийняти звіт про роботу над помісним правом УГКЦ.
20. Затвердити з внесеними змінами Канони партикулярного права УГКЦ.
21. Затвердити з внесеними доповненнями Статут Синоду Єпископів УГКЦ.
22. Затвердити Положення про єпископа-емерита.
23. Затвердити Положення про Верховного Архиєпископа-емерита.
24. Затвердити з внесеними поправками та доповненнями Правильник проведення візитації
єпархії, яку здійснює Глава Церкви.
25. Затвердити з внесеними поправками та доповненнями Правильник проведення візитації
єпархії, яку здійснює єпархіальний єпископ.
26. Затвердити з внесеними поправками та доповненнями Правильник передання та
прийняття єпархії у випадку призначення нового єпархіального єпископа.
27. Затвердити з внесеними поправками Статут Загальноцерковного фонду священичої
солідарності.
28. Для покращення військового капеланського служіння в Україні:
А. Дати згоду на зміну назви Департаменту Патріаршої курії УГКЦ у справах душпастирства
силових структур України на «Департамент військового капеланства УГКЦ».
Б. Доручити Департаменту військового капеланства УГКЦ у співпраці з Канонічним
відділом Патріаршої курії та Правничим відділом Канцелярії Верховного архиєпископа
підготувати Проект Статуту Департаменту та подати на розгляд 2 (53) Сесії Постійного
Синоду УГКЦ.
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В. Доручити Департаменту військового капеланства у співпраці з Департаментом фінансів і
майна здійснити необхідні кроки задля
створення Фундації архистратига Михаїла з
метою сприяння пошуку додаткових матеріальних ресурсів для здійснення капеланського
служіння у Збройних силах та інших військових формуваннях України.
29. Взяти до уваги Звіт про стан будівництва
Патріаршого центру в Києві.
30. Поблагословити діяльність Відділу соціального служіння Патріаршої курії УГКЦ.
31. Взяти до уваги стан опрацювання Напрямів
супроводу священичих родин і формації дружин священиків.
32. Поблагословити подальшу роботу над текстом Катехизму УГКЦ для молоді.
33. Взяти до уваги звіт Місії «Постуляційний центр УГКЦ».
34. Ухвалити нову редакцію Статуту Місії «Постуляційний центр УГКЦ» і просити Отця і
Главу УГКЦ про його затвердження.
35. Провести VII Сесію Патріаршого Собору УГКЦ у 2020 році на тему «Еміграція,
поселення і глобальна єдність УГКЦ».
36. Визначити головною темою Синоду Єпископів УГКЦ 2018 року тему «Боже Слово і
катехизація». Відповідальними за підготовку головної теми призначити Преосвященних
владик Петра (Стасюка) і Давида (Мотюка).
37. Провести наступний Синод Єпископів УГКЦ 2–11 вересня 2018 року у ЛьвовіБрюховичах.
ANO DO LAICATO:
UMA ABORDAGEM À LUZ DO DIREITO CANÔNICO LATINO E ORIENTAL
Caros irmãos e irmãs em Cristo, este ano a Igreja no Brasil vai iniciar a celebração
do ano dedicado aos leigos. Esta celebração iniciará no dia 26 de novembro de 2017,
período da solenidade de Cristo Rei para os católicos latinos e se estenderá até 25 de
novembro de 2018, festa de Cristo Rei. A decisão é da Conferência Nacional dos Bispos
do Brasil (CNBB). Segundo Dom Severino Clasen, Bispo de Caçador – SC, presidente da
Comissão Episcopal Especial para o “Ano do Laicato”, o tema escolhido para animar este
ano é: “Cristãos leigos e leigas, sujeitos na Igreja em saída, a serviço do Reino” e o lema:
“Sal da Terra e Luz do Mundo”, Mt 5,13-14. Segundo Dom Severino, a Igreja “pretende
trabalhar a mística do apaixonamento e seguimento a Jesus Cristo, isto é, leva r o cristão
leigo a tornar-se, de fato, um missionário na família e no trabalho, onde estiver vivendo”.
Essa dedicação da Igreja no Brasil é muito pertinente, principalmente para os dias
atuais. De fato, os leigos compunham cerca de 99,99% dos paroquianos, por isso, o
Concílio Vaticano II disse que os leigos são todos os cristãos. Na definição de leigo, ainda
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não se cunhou uma definição gramatical isenta de alguma partícula negativa: “ pelo nome
de leigo são compreendidos todos os cristãos, exceto os membros de ordem sacra e do
estado religioso aprovado na Igreja” (LG 31a).
A primeira coisa que precisamos esclarecer é que, do ponto de vista constitucional,
é incorreto confundir o conceito de “fiel” com o conceito de “leigo”. De nenhum modo
deve-se considerá-los sinônimos. “Fiel” designa todos os membros do Povo de Deus, de
acordo com o princípio da igualdade fundamental adquirida pelo batismo e “leigo” designa
uma porção de fiéis determinados segundo o princípio de distinção e de funções próprias.
O Concílio Vaticano II pôs em destaque que, pela recepção do sacramento do
batismo, todos os fiéis se encontram em uma situação básica de igualdade e gozam,
portanto, de uma condição jurídica constitucional de fiel. Por virtude deste vínculo, todos
os batizados devem tender ativamente à missão comum: a instauração do Reino de Cristo
(LG 4). Nesta condição de igualdade não há diferenças, todos estão igualmente chamados
à santidade e ao apostolado. Na ordem da santidade há caminhos diversos e
espiritualidades distintas. Porém, a vocação à santidade é a mesma para todos (Hervada,
2014). Todos estão convocados ao apostolado, cada um atuando de acordo com a sua
condição, dom e carisma.
Para compreender o perfil constitucional e a missão do leigo é indispensável evocar
o cânon 225, § 2 do Direito Canônico latino (em concordância com o oriental, cânones:
401-402) que define a missão do leigo: “tem também [o leigo] o dever especial, cada um
segundo sua própria condição, de
animar e aperfeiçoar com o espírito
evangélico a ordem das realidades
temporais, e assim dar testemunho de
Cristo, especialmente na gestão dessas
realidades e no exercício das
atividades seculares”. De acordo com
o código, esta missão do leigo se
caracteriza pela secularidade. O leigo é
o fiel que está no mundo para
evangelizar as realidades temporais.
De acordo com o decreto conciliar
Apostolicam actuositatem nº 7, esta
ordem temporal que cabe aos leigos compreende: os bens da vida e da família, os bens
econômicos, as artes e profissões, as instituições da comunidade política, as relações
internacionais, o desenvolvimento, a ordem e o progresso. Portanto, o campo de missão do
leigo é o mundo e as várias realidades que o circundam.
O código oriental estabelece que é próprio dos leigos, em razão da sua vocação ,
buscar o Reino de Deus gerindo as coisas temporais e ordenando -as segundo Deus. Na
vida privada, familiar e político-social, os leigos devem ser testemunhas de Cristo e
manifestá-Lo aos demais, propondo leis justas na sociedade e sendo verdadeiros
testemunhos de fé, esperança e caridade, contribuindo para a santificação do mundo a
modo de fermento (CCEO, c. 401).
Este dever e direito dos leigos de evangelizar e testemunhar urge de maneira
especial naquelas circunstâncias em que a evangelização não poderá realizar-se senão
pelos leigos. Por isso, os leigos precisam ser santos, porque dão testemunho cristão,
especialmente nos lugares e circunstâncias onde a Igreja, só por meio deles, pode vir a ser
sal da terra e luz no mundo. Desta forma, se afirma que o m odo secular de evangelizar é
necessário e insubstituível (Moreno, 2006).
O parágrafo segundo do cânon 225 do CIC estabelece justamente que a primeira
missão específica do leigo católico é manter a presença do Evangelho nas estruturas
sociais e familiares, isto é, seu direito e seu dever. O cristão não precisa afastar -se do
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mundo para santificar-se, mas todos nós, consagrados ou não, fomos chamados à vocação
de servir a Deus, dentro do mundo e de modo especial, esta vocação compete aos leigos.
Os verbos do cânon 225 § 2: “animar e aperfeiçoar” denotam tudo o que o leigo necessita
saber, fazer e abraçar em sua missão de cooperadores na instauração do Reino de Deus.
Caros leigos e leigas, animar é dar ânimo, dar alma, dar vida, ao mundo.
Aperfeiçoar é se empenhar para tornar o mundo cada vez melhor, cada vez mais perfeito.
Na ótica do Papa Francisco, a missão do leigo é pintar o cinzento do espaço público,
colorindo-o de fraternidade, sensibilidade social, defesa das pessoas frágeis, fé luminosa e
esperança ativa” (AL: 184). Numa sociedade ou mundo egoísta, violento, em que as
pessoas se encontram vitimadas, cansadas, desesperançadas, tristes e desanimadas, nossa
primeira ação deve ser “transmitir entusiasmo” (Dom Sviatoslav Shevchuk).
Atualmente, em nosso país, o fato de muitos leigos não haver tomado consciência
da sua missão específica nas realidades que os circundam e não estarem assumindo os
valores cristãos na sociedade, está permitindo com que o trabalho, a política, a educação, a
ciência e a economia não sejam guiadas pelos critérios do Evangelho. Principalmente, “na
política, onde há déficit notório de participação dos católicos” e cujo campo de atuação,
preponderantemente, deve ser dos fiéis leigos (Sampel, 2017).
O decreto conciliar Lumen Gentium do Vaticano II afirmou que o trabalho
profissional dos leigos é um instrumento de evangelização. Indo ao encontro deste
pensamento, recordamos as célebres palavras de
São Francisco de Assis: “evangelize sempre, se
necessário utilize palavras”. Em outra ocasião,
lembra-nos o Papa Francisco, que São Francisco ao
ser indagado por um de seus discípulos para que o
ensinasse a pregar, responde: “Quando visitamos
os enfermos, ajudamos as crianças e damos de
comer aos pobres já estamos pregando”. Portanto,
caros leigos, toda “ação”, todas “as atividades e
trabalhos” que vocês desenvolvem no vosso
cotidiano deve ser também uma pregação –
pregação pelo testemunho. Esta missão específica
não consiste somente em ocupar-se das realidades
temporais, mas sim, santificá-las, ordenando-as
segundo a vontade de Deus (Sampel, 2011).
O fato de muitos leigos não haver tomado consciência de sua missão específica na
ordem temporal, privilegiando tarefas intraeclesiais, faz com que o mundo deixe de ser
guiado pelo Evangelho. Não se preconiza o afastamento dos leigos dos serviços do altar,
da liturgia, da catequese ou da execução de outras tarefas intraeclesiais, pelo contrário,
apenas quer se mostrar que esta, mesmo necessária, não é a atribuição preponderante e
principal da missão do leigo. E quando na Igreja se tenta “clericalizar” o leigo, o
malferimos em sua dignidade e deturpamos sua vocação verdadeira (Sampel, 2017).
De acordo com Dom Severino, espera-se que este ano dedicado ao laicato
proporcione um maior entusiasmo dos cristãos leigos e leigas na vida eclesial e também na
busca da transformação da sociedade. “Eu acredito que se conseguirmos estimular a
participação e presença efetiva dos cristãos leigos na sociedade provocando que aconteça a
justiça e a paz, será um grande legado”, disse o bispo.
Recomendação de leitura: Documento da CNBB 105 (sobre os leigos, 2017);
Lumen gentium, capítulo IV e Sampel, E. L., A responsabilidade cristã na administração
pública, 2011 (capítulo II).
Pe. Neomir Doopiat Gasperin
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ENCONTRO
DE
JOVENS
LÍDERES
EM
CURITIBA

A Catedral São João Batista sediou, no dia 03 de setembro de 2017, um encontro
promovido pela Pastoral da Juventude, com os líderes dos jovens das três Paróquias católicas
ucranianas de Curitiba: Nossa Senhora Auxiliadora, Sant’Ana e Catedral São João Bati sta.
Após a Divina Liturgia das 8 horas, celebrada pelo Pe. Josafat Roiko, os participantes
foram recepcionados com o café da manhã, generosamente preparado por voluntárias para a
ocasião.
Atento às características próprias do jovem, o ambiente foi animado com música
eletrônica para que pudessem se sentir acolhido naquilo que é comum ao jovem, ou seja, a
alegria.
Participaram jovens líderes de Curitiba e alguns integrantes do Movimento Euc arístico
Jovem (MEJ).
O encontro foi conduzido pelo Diácono Romeu Smach, Coordenador da Pastoral da
Juventude. Ele ressaltou a importância de seguir as orientações da Igreja para uma pastoral
que produza resultados. Explicou de maneira resumida o “tria munera ecclesiae”, enfocando o
primeiro passo da evangelização, que é o testemunho (martyria). Fez um elo entre a música
eletrônica ouvida, que trouxe alegria, dança, descontração e o testemunho como “isca”,
aguçando a curiosidade e preparando o lugar para o anúncio.
Em seguida, foram expostas as etapas para a formação de um grupo, prolongando -se
mais na questão da nucleação para a fundamentação do grupo. O Diácono falou sobre as
etapas dos encontros e a necessidade de associar o tema de discussão de um enc ontro com a
realidade à luz da Palavra de Deus. Acentuou a necessidade de dar característica mariana ao
grupo e encontros, favorecer e discernir a vocação entre os membros, ter uma rede de contatos
entre os integrantes e os de outras comunidades, conhecer a cultura ucraniana (narodni pisni,
koliade, etc), favorecer o conhecimento do Ano Litúrgico Bizantino para bem celebrar todos
os tempos deste período, destacar a importância do papel do jovem na Igreja e na sociedade.
Notou-se que os participantes foram solícitos em agregar as propostas e de também
partilhar experiências. Alguns relataram dificuldades nas comunidades. A Pastoral da
Juventude, solícita na diaconia, se dispôs a ajudar na caminhada.
No final, foi rezada uma Ave-Maria,
confiando à Mãe de Deus o trabalho pastoral e toda
a juventude.
Temos o campo, a semente foi lançada, o
cuidado proposto. Novos encontros serão
agendados nas outras Paróquias da Metropolia,
onde serão expostos os temas aos grupos e líderes e
assim possam ter subsídios para um trabalho
frutuoso e mais eficaz com os jovens.
Diácono Romeu Smach
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ENCONTRO
DA
JUVENTUDE
EM
BRASÍLIA
Entre os dias 07 a 09 de setembro
aconteceu em Brasília, na Paróquia Dom
Bosco, o 2º Encontro Nacional de
Revitalização da Pastoral Juvenil (ENRPJ).
O Arcebispo Metropolita Dom Volodemer
Koubetch, OSBM confiou a mim a
incumbência de representar a Metropolia,
buscando luzes para o trabalho com a juventude católica ucraniana: “precisamos colocar a questão da
juventude ucraniana como algo primordial, pensando no futuro da nossa Igreja no Brasil. Quem sabe,
o encontro poderá nos trazer alguma luz”.
O encontro reuniu cerca de 300 pessoas, entre jovens e religiosos dos setores arquidiocesanos
e diocesanos de 17 regionais da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB), com o objetivo
de atualizar as propostas de formação, estruturas de acompanhamento e missionariedade da pastoral
juvenil. Os participantes se propuseram a fazer o planejamento da ação evangelizadora para a
juventude nos próximos anos.
Acompanharam o evento o Bispo de Imperatriz (MA) e presidente da Comissão Episcopal
para a Juventude, Dom Vilsom Basso, o assessor Pe. Antônio Ramos do Prado e os demais bispos
referenciais. Antes do horário do almoço, todos os dias era celebrada a Santa Missa. No dia 08, Festa
da Natividade de Maria, no final da Missa, o Bispo celebrante consagrou toda a juventude e os
trabalhos a Maria Santíssima.
Nesse encontro se fez a celebração dos 10 anos do Documento 85 da Conferência Nacional
dos Bispos do Brasil (CNBB) – “Evangelização da Juventude”. Outro motivo de celebração, de
acordo com a Comissão organizadora, foi o encerramento do Projeto Rota 300, concluído em julho.
Dom Vilson Basso, presidente da Comissão Episcopal Pastoral para a Juventude, na Missa de
encerramento do encontro, celebrada na Paróquia Dom Bosco, dia 09 de setembro, destacou o sentido
da missionariedade dos jovens: ser simples e doar-se à causa comum. “Saímos do encontro vendo um
rumo comum e respeitando as especificidades de cada trabalho com os jovens na Igreja”, disse.
Conversei com os Bispos que lá estavam, principalmente Dom Vilson Basso. Ele me passou o
e-mail para trocarmos ideias, etc. Comuniquei-lhe que o Arcebispo Metropolita agradece pelo
encontro, oportunidade e enviou um representante para agregar novas experiências e ideias para
colocar em prática na nossa realidade.
Com certeza, o encontro trouxe luz conforme lembrou o nosso Metropolita. Novas ideias,
experiências sempre agregam. Foram momentos de aprendizagem, partilha. Tivemos discussão entre
diversas regiões do Brasil e dois momentos de discussão entre dioceses do Paraná para propostas.
Ressalto que temos um grande ponto
positivo com relação aos adolescentes que
fizeram a catequese. Pelo que observei,
muitos pontuaram uma grande dificuldade
dessa faixa de fiéis até a fase juvenil. Para a
nossa realidade, o MEJ está atuando de
maneira eficaz, não deixando um vácuo para
a participação futura de grupo de jovens.
Notei também que todos têm dificuldades; no
entanto, a caminhada deles é muito mais
adiantada do que a nossa.
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Um dos representantes do Paraná criou um grupo no WhatsApp para a troca de experiências,
partilha, eventos, etc.
A carta do final do encontro, que na íntegra segue abaixo, resume os compromissos assumidos
pela juventude. O documento afirma ainda que são os jovens os que mais sentem a insegurança e o
peso de um futuro incerto.
Diácono Romeu Smach
Carta Final do Encontro
Nós, Lideranças dos Setores Arqui/Diocesanos da Juventude do Brasil, no 2º Encontro
Nacional de Revitalização da Pastoral Juvenil (ENRPJ), reunidos em Brasília, entre os dias 07 a 09 de
setembro de 2017, neste contexto desafiador que estamos como país, a crise atual, em suas dimensões
ética, política, econômica, social, religiosa e existencial, nas quais os jovens são os que mais sentem a
insegurança e o peso de um futuro incerto.
Atentos(as) às realidades trazidas e partilhadas pelos regionais, inspirados no pontificado do
Papa Francisco, respaldados pelo Magistério através do Documento de Aparecida, da Evangelização
da Juventude: Desafios e Perspectivas (Doc. n. 85), das Diretrizes Gerais da Ação Evangelizadora
(DGAE) e do Cristãos Leigos e Leigas na Igreja e na Sociedade (Doc. n. 105), reafirmamos nosso
compromisso de aprofundar as Linhas de Ação assumidas no 1º ENRPJ realizado em Dezembro de
2013, sendo: estruturas de acompanhamento, formação e missão.
Disse-nos o Papa Francisco, por ocasião da celebração do encerramento do projeto Rota 300:
“Vocês podem redescobrir a criatividade e a força para serem protagonistas de uma cultura de aliança
e assim gerar novos paradigmas (…)”.
A partir disto, reiteramos o compromisso de aprofundar o caminho assumido no 1º ENRPJ:
Formação – continuarmos e ampliarmos as formações de assessoria adulta e jovem nos
âmbitos Nacional, Regional e Diocesano; formação de Lideranças Juvenis em todos os âmbitos;
elaboração de subsídios que permitam compreender os processos.
Estruturas de Acompanhamento – aprimorar a sua organização em todos os níveis.
Missionariedade – busca do estado permanente de missão, com atenção às novas linguagens e
ambientes do mundo juvenil.
Por fim, ampliando nossos horizontes e acreditando que somos portadores dos sonhos e da
Alegria do Evangelho, vivendo uma Igreja em saída, em comunhão com a Laudato si, assumimos o
compromisso ante as Políticas Públicas e a Ecologia Integral, na perspectiva da participação nos
conselhos paritários, na defesa e promoção da vida. Ainda nos propomos a acolher à luz da fé, nos
abrindo ao projeto de vida pensado e sonhado por Deus.
Neste Ano Nacional Mariano, em que celebramos os 300 anos de Aparecida, pedimos à Mãe
Maria pela nossa juventude, a proteção e benção de Deus.
Brasília, Distrito Federal, 08 de setembro,
Festa de Natividade de Nossa Senhora.
Integrantes da Pastoral Juvenil
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MEMORÁVEL CELEBRAÇÃO JUBILAR BASILIANA
NA PARÓQUIA NOSSA SENHORA AUXILIADORA
No domingo, 17 de setembro de 2017, a comunidade da Matriz Paroquial Nossa Senhora
Auxiliadora (Martim Afonso), em Curitiba, foi palco de uma memorável celebração jubilar em ação
de graças por ocasião dos 400 anos da OSBM e 120 anos de sua missão no Brasil, junto com as
comunidades das igrejas de Colônia Marcelino (São José dos Pinhais), Passo Amarelo (Fazenda Rio
Grande), Colônia Ipiranga (Araucária), Campo Largo, São Braz, Bairro Alto e Abranches (Curitiba).
Foi um momento de gratidão, recordando a história dos padres e irmãos da Ordem de São Basílio
Magno (OSBM), os quais atendem espiritualmente essas comunidades desde o seu início.
Para celebrar o Jubileu, foi convidado o Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch,
OSBM. A Divina Liturgia Solene Pontifical foi antecedida pelo descerramento da placa
comemorativa na entrada da igreja, como homenagem pelo trabalho na comunidade dos padres e
irmãos da OSBM, seguida pela recepção do celebrante principal.
Ao adentrar o templo, o Pároco Pe. Eufrem Krefer, OSBM deu as boas-vindas ao Arcebispo,
às pessoas consagradas, seminaristas e todo o povo de Deus, lembrando cada uma das comunidades
da Paróquia e destacando que os basilianos em toda a sua história atendem as comunidades desta
paróquia, bem como através das missões, auxílio com celebrações, encontros e demais eventos,
também alcançam os fiéis das demais paróquias ucranianas de Curitiba e região. Em seguida, o
Presidente do Conselho Administrativo Paroquial, Sr. Paulo Dubezkyj, procedeu à leitura de uma
breve história da OSBM e iniciou-se a Divina Liturgia com a presença de 11 sacerdotes
concelebrantes, um diácono e o chanceler da Metropolia, Pe. Basílio Koubetch, OSBM, que exerceu a
função de cerimonial da celebração.
Durante a homilia, o Metropolita discorreu sobre o tema da criação, trazido por São Basilio
Magno na obra Exameron (seis dias da criação) e que é lembrada pelo Papa Francisco nas reflexões
sobre a criação que é a nossa “casa comum”, e que o tema aproxima a visão de São Basílio Magno
àquela de São Francisco de Assis. Pediu para que, em consciência, lembrássemos diante de Deus de
que somos responsáveis pelo mundo em que vivemos e pela sua harmonia, bem como, em palavras
resumidas, pediu para que, com a alma elevada em ação de graças, colocássemos na mão de Deus a
história dos 400 anos da OSBM e dos 120 anos de sua missão no Brasil.
Antes da bênção final, o Vice Provincial da Província São José dos Padres e Irmãos Basilianos
no Brasil, Pe. Elias Marinhuk, OSBM, agradeceu a presença, celebração e palavras do Arcebispo,
que, partindo da autoridade da Igreja, nos dá ideias na perspectiva daquilo que somos, queremos e
devemos ser; mas isso que seja com a cruz e a cruz de Cristo que nos leva à ressurreição. Destacou a
importância da memória dos padres e irmãos falecidos e vivos que deixaram suas marcas, valores e
convicção, agradeceu aos padres, irmãos e seminaristas presentes, às autoridades civis, religiosas e
militares, especialmente elevou um ato de agradecimento às famílias, lembrando que elas são como os
“quartéis” que dão soldados para que a OSBM possa dar continuidade à batalha e para que,
historicamente, se possa dar vida a cada momento de morte ou propostas de morte que são nos
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oferecidas diariamente pela sociedade conturbada.
Agradeceu também ao pároco, à comissão da igreja e
ao coral e desejou bênção a todo o povo de Deus
presente, que teve a ocasião de receber a indulgência
plenária.
Ao final da celebração, houve uma pequena, mas
singular apresentação das crianças, que lembrou bem
o espírito de gratidão que a comunidade vivia.
Após o término da celebração, o pátio da matriz foi
local de confraternização da comunidade reunida e
momento para rever velhos amigos e amigas.
Agradecimentos às comunidades da
Paróquia Nossa Senhora Auxiliadora, que
há mais de um século, junto com a
comunidade dos padres e irmãos
basilianos, edificaram esta primeira
paróquia católica ucraniana da nossa
capital, e que a partir daí a nossa Igreja
Católica Ucraniana em Curitiba pôde dar
continuidade para a evangelização em
novos bairros e possíveis reuniões da
comunidade ucraniana em centros
religiosos e culturais.
Pe. Elias Marinhuk, OSBM
LÍDERES DA METROPOLIA NA 38ª ASSEMBLEIA DO POVO DE DEUS
206 pessoas das dioceses que pertencem à Província de Curitiba participaram da 38ª edição
da Assembleia do Povo de Deus, realizada na paróquia Santo Antônio de Orleans, nos dias 23 e 24
de setembro, na capital paranaense. Representantes das dioceses de Ponta Grossa, São José dos
Pinhais, União da Vitória, Guarapuava, Paranaguá, Metropolia e Eparquia ucraniana e a
arquidiocese de Curitiba, participaram do encontro e discutiram os novos rumos que a Igreja do
Paraná tomará de acordo com a realidade vivida e também de acordo com a proposta do Papa
Francisco para uma Igreja em Saída.
Simultaneamente, as Províncias de Maringá, Cascavel e Londrina que integram o Regional Sul 2 da
CNBB também realizaram a Assembleia e discutiram os mesmos temas. O encontro por províncias
é um pedido do Papa Francisco, com o intuito de priorizar as necessidades e anseios da Igreja local,
para que, no ano seguinte, se realize uma nova Assembleia, em nível Regional. O evento em
Curitiba começou às 08 horas da manhã de sábado, com um café da manhã, credenciamento e uma
celebração presidida pelo Bispo da Eparquia ucraniana Nossa Senhora Imaculada Conceição, de
Prudentópolis, Dom Meron Mazur, OSBM e cantada pelos nossos seminaristas diocesanos e
basilianos e Irmãs Servas de Maria
Imaculada.
Depois da celebração, integrantes
da Ação Evangelizadora das dioceses e
eparquias participantes falaram dos
trabalhos que vêm desenvolvendo desde
a última assembleia realizada em 2016,
bem como dos trabalhos desenvolvidos
ao longo do ano de 2017. Também foram
colocadas as urgências e desafios de cada
uma delas.

~ 15 ~

Ainda que a Metropolia tenha seu programa
e metodologia própria de direcionamento e dinâmica
pastoral, seguindo os projetos da UGCC, o
Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch,
OSBM designou alguns líderes para que
participassem do evento, buscando o intercâmbio e a
colaboração recíproca com a Igreja latina, mas
também com o objetivo de obter inspiração em sua
missão pastoral e treinar ainda mais seus líderes,
principalmente os leigos. O tema da Assembleia –
Iniciação à vida cristã – é particularmente
importante para a vida da Igreja em geral
e especialmente para a nossa Igreja de
matriz bizantino-ucraniana.
O Metropolita encarregou a
Catequista Maria Aparecida Pankievicz
para coordenar a nossa participação, que
teve a companhia do Diácono Romeu
Smaha e das Senhoras Danielle Muran
Nogas e Laressa Gaudeda Marceniuk.
Nas exposições das diversas dioceses,
falando em nome da Metropolia, a Sra.
Danielle Muran Nogas – Coordenadora
da Pastoral Familiar fez um apanhado
geral sobre o projeto “Paróquia Viva”,
implantado em toda a Igreja Católica Ucraniana. Ela aproveitou a oportunidade para explicar os
elementos estruturais básicos da nossa Igreja em nível mundial e local. Referindo-se às
necessidades pastorais da Metropolia, ela disse: “A Igreja, para realizar a sua missão, precisa que as
pessoas se coloquem à disposição e ao serviço, dedicando parte de seu tempo, seus talentos e
tesouros espirituais e materiais a ela. ... O que queremos é que você seja participante. Se ainda não
existe o grupo de oração em sua comunidade, tome a iniciativa em formá-lo, não espere que o padre
faça tudo; ele estará lá para te ajudar, mas nós leigos precisamos ter a iniciativa de fazer com que
nossa paróquia seja viva, atuante, não podemos deixar somente nas mãos dos consagrados, pois o
trabalho deles já é árduo e torna-se humanamente impossível eles fazerem tudo sozinhos”. Concluiu
Danielle: “Colocando em prática as orientações da ‘Paróquia Viva’ e trabalhando a catequização
verdadeira de jovens e adultos, com certeza teremos uma Igreja mais forte, com fiéis mais felizes,
conhecedores das lições de Nosso Senhor Jesus Cristo e, com isso, uma Igreja apaixonada por
Deus”.
O tema principal da Assembleia foi tratado no período da tarde por Dom José Antônio
Peruzzo – Arcebispo Metropolitano de Curitiba sobre o documento 107 da CNBB – Iniciação à vida
cristã: Itinerário para formar discípulos missionários. Dom Peruzzo, usando de linguagem dinâmica
e divertida, fez com que os participantes da Assembleia se inserissem no contexto histórico e
entendessem, de forma clara o verdadeiro sentido de ser cristão e de viver esta experiência.
“Iniciação à vida cristã não é algo novo, mas precisa ser aventado, alimentado para que fecunde,
germine e dê frutos. Viver a experiência, se permitir conhecer além do que se vê é o primeiro passo
para se inserir na vida cristã e, de fato, conhecer Jesus Cristo. A partir da vivência, da experiência,
superamos distâncias, barreiras e os caminhos se abrem. A fadiga, em se tratando de linguagem
bíblica, não significa cansaço, apenas. Uma pessoa fatigada é aquela que está disposta a
evangelizar, a falar de Deus em todos os âmbitos, sem se importar com as condições do ouvinte ou
a que meio ele pertence. É preciso que vivamos esta experiência do inusitado, do diferente”,
sublinhou o Arcebispo.
Os seguintes pontos tratados nessa apresentação:
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- Ação evangelizadora – Constatou-se que as cinco urgências pastorais
priorizadas encontram-se unidas de tal modo que trabalhar um desses
aspectos implica que os outros sejam assumidos. A segunda urgência:
“Igreja: casa da iniciação à vida cristã” precisa, portanto, incluir as
outras, ao mesmo tempo que as outras urgências a supõem.
- Igreja em estado permanente de missão – Nesse sentido, a iniciação à
vida cristã expressa a força da Igreja missionária e, ao mesmo tempo,
gera novos missionários para a Igreja. “O estado permanente de missão
só é possível a partir de uma efetiva iniciação à vida cristã”.
- Iniciação à vida cristã é um lugar privilegiado de animação bíblica –
Os processos de iniciação se fundamentam na Sagrada Escritura e na
Liturgia, educam para a escuta da Palavra e a oração pessoal, mediante
a leitura orante, evidenciando uma estreita relação entre Bíblia,
Catequese e Liturgia.
- Igreja – comunidade de comunidades – É dela e em seu nome que os agentes da iniciação à
vida cristã recebem o mandato eclesial para introduzir no mistério de Cristo Jesus e da sua Igreja. A
comunidade eclesial é o lugar da iniciação à vida cristã e da educação da fé dos adultos, jovens,
adolescentes e crianças.
- A iniciação à vida cristã nos insere na vida plena de Deus, realizada em Cristo – Esta se
expressa em atitudes concretas de missão e testemunho de fraternidade, solidariedade, justiça social,
paz, salvaguarda da criação, diálogo ecumênico, construção de um mundo melhor para todos. A
iniciação conduzirá a atitudes concretas de missão e testemunho transformador das estruturas
desumanizantes e injustas.
A iniciação à vida cristã é uma urgência que precisa ser assumida com decisão, coragem e
criatividade. Ela renova a vida comunitária e desperta seu caráter missionário. Isso requer novas
atitudes evangelizadoras e pastorais. Para a Igreja impõe-se a tarefa irrenunciável de oferecer uma
modalidade operativa de iniciação cristã que, além de marcar o quê, também dê elementos para o
quem, o como e o onde se realiza. Dessa forma, será assumido o desafio de uma nova evangelização
à qual todos são reiteradamente convocados.
Esse documento tem como intenção desenvolver um processo que leve a uma maior
conversão a Jesus Cristo, forme discípulos, renove a comunidade eclesial e suscite missionários que
testemunhem sua fé na sociedade. O projeto contemplará a centralidade da Palavra de Deus e a
inspiração catecumenal, numa Igreja em saída.
Durante a assembleia foi lançada a campanha vocacional “Cada comunidade uma nova
vocação”, que prevê as seguintes atividades:
– Estimular, apoiar, divulgar para que cada cristão batizado assuma o compromisso pessoal
colocando-se em oração, como um único corpo, pedindo ao Senhor, por intercessão de Nossa
Senhora, uma nova vocação para a Igreja.
– Adoção da oração da dezena do terço como oração inicial de cada encontro na intenção
pelas vocações religiosas, sacerdotais, leigas e missionárias;
– Realização do 1º Congresso para os Ministros
Extraordinários da Sagrada Comunhão que
acontecerá no dia 15 de novembro de 2017 para
estímulo e repasse aos ministros a guarda da ação
evangelizadora;
– Utilização da PASCOM Diocesana e Paroquial e
TV Humaitá como divulgadoras das ações
realizadas;
– Revitalização da Pastoral Vocacional;
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– A Pastoral Catequética – catequistas
como protagonistas da ação evangelizadora;
– Pastoral Juvenil como comunicadores
privilegiados para a comunicação das ações.
Em entrevista ao jornalista e diretor da
Central Cultura de Comunicação, Jorge Teles dos
Passos para o programa semanal “A Voz do
Pastor”, o Bispo diocesano de Guarapuava Dom
Wagner disse que a Assembleia do Povo de Deus
foi um momento “especialíssimo” para se
compreender e se trabalhar as necessidades e as
urgências da Igreja. A oração, conforme Dom
Wagner, é o caminho correto para a construção de
uma Igreja renovada, cheia de amor e responsabilidades. “Percebemos que cada diocese trouxe sua
contribuição daquilo que viveu durante todo o ano em se tratando de Igreja. Ouvimos e vimos aqui,
que cada diocese trabalhou um ponto necessário àquilo que se fazia urgente. É interessante ressaltar
que as outras províncias também estão trabalhando os mesmos assuntos que possibilitarão a troca de
ideias e entendimentos que serão levados às Assembleias Diocesanas e também à Assembleia dos
bispos do Paraná”, discorreu Dom Wagner.
Portal Metropolitano

ENCONTRO DO MEJ
NO PINHEIRINHO

Aconteceu no dia 24 de setembro, na Paróquia Sant’Ana, bairro Pinheirinho de
Curitiba, o terceiro encontro do ano de 2017, organizado pela Equipe coordenadora
do Movimento Eucarístico Jovem (MEJ) da Metropolia Católica Ucraniana São
João Batista, juntamente com a comunidade paroquial.
O encontro teve início às 8h30 com a recepção e inscrição dos participantes e um
delicioso café. Às 9h30, todos foram convidados a se dirigirem até a igreja onde
foram dadas as boas -vindas e feita a oração de oferecimento do dia. Na sequência,
foi exibido um pequeno v ídeo sobre “como comportar -se na igreja” e proferida a
palestra pelo Pe. Metodio Techy, OSBM, que discorreu sobre o tema do Projeto
Paróquia Viva para o ano de 2017: Serviço ao Próximo – Diaconia – a partir da
carta pós -sinodal de Sua Beatitude Dom Sviatos lav.
Em sua fala, o Pe. Metodio enfatizou que “servir” é parte inerente do nosso ser
cristão, da nossa vida de fé. É a primeira missão que assumimos junto ao nosso
batismo e, servindo, nós nos tornamos instrumentos da ação misericordiosa de
Deus, pois Ele dá apoio aos doentes e fracos com as nossas mãos, ouve os
injustiçados com os nossos ouvidos, consola os aflitos com a nossa boca, carrega
os fracos nas nossas costas, acolhe os outros para perto de Si com os nossos
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corações. Todos nós, seja individual mente, em família, em comunidade
social ou comunidade eclesial, somos
chamados a viver a diaconia e não
temos o direito de transferir esta
obrigação somente para o Estado ou
líderes de movimentos sociais e
religiosos.

Por fim, o Pe. Metodio destaco u a importância da família na missão do servir,
lembrando que, antes de tudo, devemos olhar com olhos misericordiosos aos
membros da própria família. A família é o lugar de crescimento na fé, é escola de
serviço e de amor. Precisamos ter o cuidado de não n os tornarmos indiferentes
para com aqueles com quem convivemos, mas devemos cultivar um sentimento
recíproco de preocupação de uns pelos outros na família. Os pais devem educar os
filhos para o serviço, proporcionando -lhes oportunidade de servir nas pequen as
coisas e nos pequenos afazeres. Para o aborrecimento de muitos, hoje se vive uma
realidade em que os pais, por causa de um super protecionismo, fazem tudo pelos
filhos, dão-lhes tudo o que querem, mas não educam para a verdadeira liberdade,
não lhes colocam limites. Assim, em muitos casos, acabam se tornando reféns da
própria realidade que criam, pois temos muitos pais vivendo no abandono, sendo
maltratados, porque os filhos não aprenderam a servir.
Após a conferência, houve um breve intervalo e às 10h30 celebrou -se a Divina
Liturgia da qual participaram também os fiéis da paróquia. Na homilia, que teve
como tema o Evangelho do dia – Parábola dos Talentos (Mt 25,14 -30), unindo ao
tema da palestra sobre a diaconia, o Pe. Metodio destacou que é justame nte os
nossos dons, nossas habilidades, os nossos recursos, o tempo que devemos colocar
a serviço do próximo e da comunidade. O que somos e os dons que temos não são
para nós: “eu não sou padre para mim, assim como um médico não é médico para si
próprio. Todos nós podemos colaborar de alguma forma para construirmos um
mundo mais justo e humano”, completou.
Após a celebração litúrgica, foi servido um delicioso almoço e seguiu -se com
atividades interativas com apresentações e dinâmicas. Às 15 horas, novament e
todos foram reunidos na igreja onde foi apresentada a “Taiemnytcha” e feita a
oração final com cantos e louvores a Maria Santíssima, lembrando os 300 anos de
Aparecida. Sendo dada a bênção final, encerrou -se o encontro.
AGRADECIMENTOS: A equipe coordenadora do MEJ agradece à comunidade da
Paróquia Sant’Ana: Pe. Edison Boiko, Ir. Tatiane Makohin, ICSA, a Comissão
Paroquial e a todos os envolvidos pela acolhida e serviços prestados em prol deste
evento. Também agradecemos a todos os mejistas e coordenador es do MEJ das
respectivas comunidades pela presença e boa participação.
Pe. Metodio Techy, OSBM
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CELEBRAÇÃO DOS 50 ANOS
DO CONGRESSO MUNDIAL DOS UCRANIANOS
A pedido do Presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos СКУ, Dr. Eugene Czolij, que hoje reúne representantes de 54 países,
onde os imigrantes e descendentes de ucranianos encontram-se
organizados, realizou-se na Sociedade Ucraniana do Brasil (SUBRAS),
em Curitiba, na data de 30 de setembro de 2017, a sessão da supracitada
organização mundial que tinha por objetivo a celebração dos seus 50
anos na América do Sul, reunindo representantes do Brasil, Argentina e
Paraguai, a fim de colher dados expressivos que possam colaborar para
a análise do contexto atual com vistas ao futuro dessas representações
ucranianas pelo mundo afora.
Segundo o Presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos
(em ucraniano: Світовий Конгрес Українців; em inglês: Ukrainian
World Congress), a diáspora dos ucranianos conta hoje com
aproximadamente 20 milhões de imigrantes e descendentes de ucranianos organizados fora da Ucrânia, sem
contar aqueles ucranianos que diante desta organização liderada pelo СКУ, não têm ainda estruturas que os
congreguem e representem adequadamente.
A fundação do Congresso Mundial dos Ucranianos (СКУ) em 1967, veio realizar o anseio da
comunidade ucraniana mundial de representá-los e trabalhar pela independência da Ucrânia, além de
preservar a cultura ucraniana no mundo, bem como enriquecer com esta cultura a cultura dos países onde os
ucranianos estiverem estabelecidos. O maior êxito do Congresso Mundial dos Ucranianos foi a
independência da Ucrânia aos 24 de agosto de 1991 e daquele dia a função do Congresso Mundial dos
Ucranianos (СКУ) foi o reconhecimento da independência por outras nações, bem como a consolidação
gradual da independência.
O programa da celebração em Curitiba foi breve, porém muito encorpado pelas visitas às autoridades
e pela quantidade apresentada de relatórios por parte das organizações ucranianas existentes no Brasil,
Argentina e Paraguai. Nos dias 28 e 29 de setembro, o Dr. Eugene Czolij, junto com o Embaixador da
Ucrânia no Brasil Dr. Rostyslav Tronenko, Embaixatriz Fabiana Tronenko e Presidente da RCUB Dr.
Vitório Sorotiuk, visitou a Assembleia Legislativa do Paraná, onde tiveram uma conversa e apresentação do
contexto mundial dos ucranianos ao Presidente da ALEP, Deputado Ademar Traiano; visitaram o Palácio
Iguaçu do Governo do Estado do Paraná, onde comunicaram aos secretários Ezequias Moreira de Relações
Internacionais e Luciano Pizatto do Escritório de Representação do Paraná em Brasília, sobre a realização do
presente congresso. Seguiram para um encontro informal com a Vice-Governadora do Estado do Paraná,
Cida Borghetti, e coincidentemente encontraram-se também com o seu esposo, Ministro da Saúde Ricardo
Barros, que estava de passagem pelo Paraná. Ainda, o Presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos, Dr.
Eugene Czolij, foi recepcionado pela Associação Comercial do Paraná, o Instituto de Relações Internacionais
e o Corpo Consular creditado no Estado do Paraná. O Vice-Presidente da Associação Comercial do Paraná,
Carlos Eduardo Guimaraes, conduziu a sessão. Visitou ainda as autoridades religiosas da Igreja Greco
Católica Ucraniana, Arcebispo Metropolita D. Volodemer Koubetch e da Igreja Ortodoxa Ucraniana,
Arcebispo D. Jeremias Ferens.
Dia 30 de setembro de 2017 nas dependências da SUBRAS, a programação do congresso teve a
seguinte ordem. A partir das 10 horas da manhã, o Presidente da Representação Central Ucraniano
Brasileira, Dr. Vitório Sorotiuk, abriu o congresso, convidando o Arcebispo Metropolita D. Volodemer
Koubetch para fazer uma oração inicial. Seguiu-se a palavra do Presidente da RCUB, dando as boas-vindas
ao Presidente do Congresso Mundial dos Ucranianos – СКУ, Dr. Eugene Czolij, aos representantes das
organizações ucranianas da Argentina, Paraguai e Brasil, destacou que a presente celebração visa recordar a
história dos 50 anos desta instituição, que lutou para que a Ucrânia se tornasse independente, bem como
coordena e representa a comunidade ucraniana mundial, fora da Ucrânia. Seguiu-se a palavra do Presidente
da SUBRAS (Sociedade Ucraniana do Brasil), Sr. Oles Ivan Sysak, dizendo que a casa acolhe com satisfação
e alegria as ilustres visitas, dando as boas-vindas e passou a palavra para a Professora Mirna Slava
Kirylovicz Voloschen, que apresentou aos presentes o histórico resumido e as atividades da SUBRAS
(Sociedade Ucraniana do Brasil) e de seus diversos departamentos, como: Barvinok, fundado em 1922;
jornal “O Lavrador – Хлібороб”, fundado em 1924; Organização Feminina, fundada em 1924; Subótna
Schkóla Lécia Ukraínka, fundada em 1970 e que ensina às crianças a língua ucraniana, canções e danças; o
Museu Étnico que expõe a trajetória da imigração ucraniana. Seguiu-lhe o Sr. Taras Antônio Dilay,
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Presidente da Sociedade dos Amigos da Cultura
Ucraniana – TPUK, apresentando as atividades e
a história dos 70 anos de história da organização
por ele presidida. O Consul Honorário da
Ucrânia em SP, Sr. Jorge Rybka, apresentou a
história, atividades e a razão do nome da
Sociedade Ucraniano Brasileira “Unificação”
em SP, pois atua para unir as várias correntes
religiosas, políticas, etc., para o bem daquela
comunidade e da Ucrânia. O Sr. Jorge Balanda
de Posadas, Misiones, Argentina, representando
a comunidade ucraniana de Misiones,
apresentou a história da imigração ucraniana
naquela província argentina, também como está
hoje e destacou que a comunidade ucraniana local é muito bem vista pela opinião geral. Representando as
comunidades ucranianas do Paraguai, a Sra. Teresa Znacovski de Sanchez, distribuiu um folder com o
histórico da comunidade ucraniana paraguaia, falou sobre a história daquelas comunidades, disse que está
aberta a dar continuidade às relações com ucranianos no Brasil e Argentina e aventou a possibilidade de
organizar na República do Paraguai, ainda em 2017, um congresso similar ao presente, fato que ficou a ser
estudado na agenda do Presidente do Ukrainian World Congress – СКУ, Dr. Eugene Czolij.
Em sua palavra, o Presidente do Ukrainian World Congress – СКУ, Dr. Eugene Czolij,
cumprimentou todos os participantes sul-americanos, disse que o presente congresso fora protelado por duas
vezes, houve a suspeita de que não mais pudesse ser realizado neste ano, dirigindo-se ao Presidente da
RCUB, Dr. Vitório Sorotiuk, agradeceu cordialmente pelo esforço em realizá-lo a seu pedido. Dr. Vitório
abriu um aparte e disse que o mérito é dos Vice-Presidentes da RCUB, Consul Honorário no PR, Dr.
Mariano Czaikoski e do Prof. Dr. Roberto André Oresten, que colaboraram imensamente. Seguindo, o
Presidente do СКУ discorreu sobre а a história do Ukrainian World Congress – СКУ, razão da sua fundação
há 50 anos e atividades realizadas até hoje e com vistas ao futuro, como aventado acima. Destacou ainda que
o Ukrainian World Congress – СКУ, desenvolve ações em defesa dos direitos humanos na Ucrânia,
especialmente com o olhar atento sobre a região do Donbass, onde a Ucrânia é agredida desde 2014 pela
Rússia, e sobre a República Autônoma da Crimeia, anexada ilegalmente em 2014, também pela Rússia.
Relatou que a entidade organizou muitas celebrações dos 1000 anos do Batismo da Ucrânia em 1988, apoiou
os partidos políticos ucranianos na imigração e suas atividades. Enfim, foram 25 anos de luta pela
independência da Ucrânia e 25 anos de trabalhos pela consolidação da independência. Para a diáspora, a
proclamação da independência da Ucrânia foi muito importante por vários aspectos e o futuro dará a sua
resposta nesse sentido. Em 1984, quando a Ucrânia ainda fazia parte da União Soviética, o Ukrainian World
Congress – СКУ fundou uma Comissão Internacional sobre o Holodomór (genocídio pela fome, ocorrido na
Ucrânia nos anos 1932-1933), essa comissão levantou pesquisas, testemunhos e documentários e em 1990
declarou que nos anos 1932-1933, a União Soviética desrespeitou princípios basilares contra o povo
ucraniano e que o regime soviético devia ser condenado pela comunidade internacional. Essa declaração foi
o primeiro êxito nas relações internacionais. Em 1999, o Ukrainian World Congress – СКУ, enviou também
observadores internacionais para acompanhar o processo de consolidação da independência, que depois se
prolongou com a Revolução Laranja (2004), o Euromaidan (2014) e outros acontecimentos. Em 2008, em
memória das vítimas do Holodomór, organizou-se a peregrinação da “chama acesa” itinerante, uma espécie
de tocha, que percorreu mais de 30 países para relembrar aquele fato triste da história ucraniana e fazer
momentos de oração por aquelas vítimas inocentes. Já são 17 países que reconheceram o Holodomór como
genocídio contra o povo ucraniano. O Paraguai é uma das 17 nações. Isso indica que temos muito trabalho
no Brasil, Argentina e demais países, visto que a ONU (Organização das Nações Unidas) é composta por 193
países. Em 2010, vendo as manobras russas, o Ukrainian World Congress – СКУ deu início a ação de
integração da Ucrânia com a Comunidade Europeia. Em 2013, quando o Governo da Ucrânia não queria
ouvir o clamor de seu povo, o Ukrainian World Congress – СКУ tomou a decisão de ser a voz do povo
ucraniano na Comunidade Europeia. Naquele ano, o Presidente do Ukrainian World Congress – СКУ, Dr.
Eugene Czolij, se dirigiu aos Ministros das Relações Exteriores da Europa e defendeu a vontade do povo da
Ucrânia e não aquela do Governo da Ucrânia, Víktor Yanukóvych, aliado dos russos. A partir do início do
Euromaidan ao 21 de novembro de 2013, o Ukrainian World Congress – СКУ, junto com a diáspora
ucraniana, estiveram ativos no desenvolvimento dos fatos ocorridos e simultaneamente divulgavam o que ali
acontecia. Hoje, o Ukrainian World Congress – СКУ, participa ativamente na associação da Ucrânia com a
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Comunidade Europeia e foi decisivo o seu
apoio no acordo da não-exigência de vistos de
cidadãos ucranianos para os países da Europa.
A partir destas conquistas, trabalha-se para que
a Ucrânia seja membro efetivo da Comunidade
Econômica Europeia e da OTAN (NATO), que
é um dos objetivos do Ukrainian World
Congress – СКУ e que em julho de 2017, o
Governo da Ucrânia já assinara um acordo
nesse sentido.
O Presidente do Ukrainian World
Congress – СКУ, Dr. Eugene Czolij, destacou
que se apela continuamente para a comunidade
internacional para que perceba, que os anseios
russos são também de agredir outras nações europeias, não alinhadas com os seus interesses. Essa ação
propiciou com que a comunidade internacional tirasse a Rússia do grupo de países mais ricos, chamado de
G8.
Dr. Eugene Czolij também afirmou que devemos mais ativamente divulgar a verdade dos fatos pelas
redes sociais e ajudar a Ucrânia, a fim de que a Rússia respeite no âmbito internacional o Protocolo de
Minsk, assinado ao 5 de setembro de 2014 e o Memorando de Budapeste, Hungria, assinado ao 5 de
dezembro de 1994, quando se comprometeu em respeitar a integridade do território da Ucrânia. Estão
também se envidando esforços para que a ONU (Organização das Nações Unidas) envie observadores
internacionais para a região de Donbass, a fim de averiguar o nível de comprometimento por parte da Rússia
na solução dos conflitos locais. O Ukrainian World Congress – СКУ dá também o apoio necessário para a
política de medicina tática no front da guerra e a Ucrânia, internamente, consegue passo a passo organizar as
suas estruturas e organizações como os “patriotas”, tidos e chamados pela propaganda russa como fascistas
para confundir a opinião geral, mas que sob a supervisão da Ministra da Saúde, Ulana Suprun, realizam um
enorme trabalho de organização nacional no sentido de treinar os combatentes como é feito nos exércitos dos
EUA e da OTAN (NATO) e o Ukrainian World Congress – СКУ entregou 21.500 kits de primeiros
socorros.
O Ukrainian World Congress – СКУ responde também pela atuação de apoio às igrejas. Dr. Eugene
Czolij, já se reuniu neste sentido em Istambul, Turquia, com o Patriarca de Constantinopla, Bartolomeu I,
para que se reconheça logo o Patriarcado Ortodoxo de Kiev, bem como no Vaticano com o Papa Francisco,
para que se eleve a Igreja Greco Católica Ucraniana de Arcebispado Maior ao nível de Patriarcado. O
Presidente do Ukrainian World Congress – СКУ já visitou ao todo mais de 40 países. No Brasil está pela
terceira vez, duas vezes na Argentina e uma vez no Paraguai. Hoje, a prova do êxito organizacional do
Ukrainian World Congress – СКУ é que de 17 países iniciais onde os ucranianos e seus descendentes estão
estabelecidos, a instituição cresceu para 54 países. A alegria do jubileu é ofuscada pelos conflitos armados
no leste da Ucrânia e pela anexação da Crimeia, e apela fortemente pela necessidade de lutar contra essa
agressão e fortalecer cada vez mais o apoio à Ucrânia. Para isso, é preciso continuar se empenhando
firmemente para garantir a integridade territorial da Ucrânia, consolidar a sua independência e integrá-la na
Comunidade Europeia.
O último congresso mundial do Ukrainian World Congress – СКУ foi realizado no final do mês de
agosto de 2017 na capital da Ucrânia, Kyiv e nas cidades de Dnipró e Lviv. Dentro da programação que
girou em torno da Semana da Pátria, houve a realização do congresso da juventude ucraniana proveniente de
20 países na cidade de Dnipró (22-23/08/2017), um Fórum Econômico para estudar alternativas de
investimento na Ucrânia por parte do empresariado da Ucrânia e do exterior, ao final do qual se contou numa
recepção no Arsenal de Artes com a presença do Presidente da Ucrânia, Petró Poroshenko, Ministros de
Estado, opositores ao governo, Embaixadores dos EUA e do Canadá e membros do Ukrainian World
Congress – СКУ do exterior e da Ucrânia (Kyiv, 26/08/2017), e em conjunto com a Universidade Politécnica
Nacional de Lviv realizaram-se os “Dias da Diáspora Ucraniana” em Lviv (27-29/08/2017), quando se
debateu sobre a Ucrânia no cenário da integração europeia, o processo de pacificação polono-ucraniana,
rendeu-se tributo aos soldados caídos na guerra do leste da Ucrânia e discutiu-se sobre o slogan “Ucranianos
juntos – nós somos o futuro” para aprofundar a identidade da diáspora com a terra de origem (Ucrânia).
Ações assim visam ajudar a Ucrânia a se consolidar no cenário internacional.
Terminada a palavra do Presidente Eugene Czolij, foi apresentado aos participantes um filme,
retratando a história dos 50 anos desde a fundação do Ukrainian World Congress – СКУ até hoje e suas
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atividades. Terminada a exibição do filme, o Sr. Jorge Danylyshyn, Presidente da Sociedade Cultural
Ucraniana “Prosvita” de Buenos Aires, Argentina, apresentou brevemente sobre a fundação, história e
atividades da entidade que preside. Dizendo que foi fundada em 1924 e teve como objetivos dar mais
conhecimentos sobre a Ucrânia e popularizar a cultura ucraniana na Argentina. “Prosvita” significa
“iluminação, esclarecimento...” Inicialmente, a entidade contava com aproximadamente 50 bibliotecas, hoje
conta com 10 delas. Além desta atividade, conta com folclore e eventos de cunho cultural, mas considera que
a atividade mais importante no momento é o ensino da língua ucraniana para jovens ou pessoas que queiram
estudar ou se estabelecer na Ucrânia. Também diz que se trabalha para que o Ukrainian World Congress –
СКУ seja conhecido no país, ensina-se sobre o Holodomor e também para que a República Argentina o
reconheça como genocídio contra o povo ucraniano. Em seguida o Sr. Jairo Oscar do Nascimento apresentou
brevemente sobre o Grupo Folclórico Poltava, sua história de 37 anos com vários departamentos que se
ocupam do folclore, bandurra e coral e conta atualmente com 300 membros, que se empenham em manter as
tradições culturais ucranianas entre pessoas desde o infantil aos seniores.
Abriu-se, então, espaço para a apresentação das professoras Dra. Mariléia Gartner e linguista
Luciane Trennephol da Costa, para que relatassem sobre o programa do Núcleo de Estudos Eslavos – NEES,
da Universidade Estadual do Centro-Oeste – Unicentro - Polo Irati, que trabalha com a cultura ucraniana e
polonesa e atua em três momentos: a) registro do patrimônio material e imaterial; b) registro do patrimônio
linguístico; c) formação de agentes culturais em coreografia, língua, artesanato e proficiência. No
aprofundamento da língua ucraniana, desde 2013, já está sendo feita a terceira fase do curso online a
distância em parceria com a Universidade Pedagógica Dragomanova de Kyiv, Ucrânia, a primeira fase
compreendeu Irati, Prudentópolis e Curitiba; a segunda fase compreendeu Prudentópolis, União da Vitória e
Curitiba; a terceira fase está em curso em Rio Azul e Cascavel. O NEES já realizou vários Simpósios e
Fóruns de estudos. Nos dias 28-29/09/2017,
aconteceu o Exame de Proficiência em
Língua Ucraniana, quando foram aprovados
em nível universitário 15 professores. No
final do mês de setembro de 2017 foi
protocolado o pedido de aprovação pelo
MEC-Brasil do 1° Curso de Letras
Ucranianas no Brasil e na América Latina.
A Prof. Dra. Mariléia diz que a equipe de
trabalho dentro do NEES compreende 12
pessoas e para que as pesquisas prossigam
sem obstáculos, serão necessários mais
investimentos por parte do governo. A
linguista Prof. Luciane Trennephol da Costa
apresentou sobre a linguística paranaense, entre essa a presença do ucraniano. Diz que o NEES estudou
também a influência do ucraniano e polonês sobre a língua portuguesa no Estado do Paraná. Há pessoas que
aprenderam o ucraniano e o polonês e de acordo com a lei brasileira, depois da terceira geração da sua
presença no país, determinada língua torna-se parte das línguas brasileiras. Por isso o Brasil não é um país
monolinguístico (português e Língua Brasileira de Sinais), mas multilinguístico com línguas indígenas,
africanas, europeias e asiáticas. O NEES pode ajudar no inventário, mas o interesse e a iniciativa têm que
partir da comunidade ucraniana e sua representação civil. Convidou as organizações ucranianas a não deixar
oculto, cientificamente falando, o aspecto da sua presença e múltipla expressão no Estado do Paraná. Por
esse trabalho, empenho e apresentação, as professoras foram merecidamente e calorosamente aplaudidas.
A professora do curso de língua ucraniana na UFPR-Celin, Sra. Olga Nadia Kalko, também
apresentou brevemente sobre as atividades que realiza atualmente naquela universidade, junto com a Prof.
Mirna Slava Kirylovicz Voloschen. Diz que o curso de língua ucraniana funciona há décadas. O Celin –
Centro de Línguas e Interculturalidade foi criado em 1995 e é um espaço destinado à formação profissional e
continuada para os alunos da graduação do Curso de Letras da Universidade Federal do Paraná – UFPR. Até
o presente os professores de ucraniano foram: Protopresbítero Nicolas Milus, Dr. Volodymyr Kulczynskyj,
Paulina Tchaika Milus, Olga Nadia Kalko e Mirna Slava Kirylovicz Voloschen. Hoje, exercem docência da
língua ucraniana as duas últimas citadas. O Celin ensina em torno de 20 línguas e conta atualmente com
aproximadamente 6.000 alunos a cada ano. Diz que no ano 2.000, foi convidada para um estágio em língua
ucraniana pela Universidade Ivan Frankó de Lviv, Ucrânia, e em 2006 lançou na internet um livro didático
que se chama “Vamos aprender Ucraniano”. Iniciativas louváveis, edificantes e interessantíssimas.
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A partir das 12h20 horas, passou-se ao tema da Identidade Ucraniana. O Presidente da RCUB, Dr.
Vitório Sorotiuk, convidou os Srs. Jorge Balanda e Emilio Gaudeda para apresentar seus livros a respeito do
tema. O Sr. Jorge Balanda, representante da comunidade ucraniana de Misiones, Argentina, apresentou o seu
livro “Nashi Llude – Historia de los Descendientes Ucranios”. Trata-se de uma preciosidade sobre a
Província de Missiones e a presença de ucranianos ilustres ou ainda desconhecidos, mas que são pessoas que
construíram aquela região norte-argentina com dignidade e trabalho, conquistando respeito da população
geral e não negando as suas origens ucranianas. O Sr. Emílio Gaudeda apresentou o seu livro “Heróis não
morrem. Grandes Obreiros na Comunidade Ucraniano-Brasileira”, onde descreve sobre as 44
personalidades civis que contribuíram para que a comunidade ucraniano-brasileira não se acomodasse. Eram
pessoas com ideais e vontade de trabalhar e construir socialmente. Trata-se de uma obra de grande valor,
com alguns personagens polêmicos e outros totalmente desconhecidos pela maioria dos descendentes
ucranianos do Brasil.
Por volta das 13 horas, o Presidente da RCUB, Dr. Vitório Sorotiuk, agradeceu a todos pela presença
e convidou o Presidente do Ukrainian World Congress – СКУ, Dr. Eugene Czolij, para que declarasse
encerrado o presente congresso, ao que a Professora Mirna Slava Kirylovicz Voloschen presenteou ao Dr.
Eugene Czolij, com o Dicionário Ucraniano-Português, Português-Ucraniano de sua coautoria. Ao finalizar a
sessão, Dr. Eugene Czolij, lembrou as próximas celebrações dos 50 anos do Ukrainian World Congress –
СКУ em outubro na cidade de Bruxelas, Bélgica, junto ao Parlamento Europeu e a celebração em Toronto,
Canadá, com a conclusão solene e apresentação de todos os relatórios feitos no decorrer deste ano jubilar.
Agradeceu calorosamente a todos pela presença, cooperação e convidou para que não desistamos de liderar
uma frente comum de organização das nossas comunidades em níveis nacionais e internacional, liderado
pelo Ukrainian World Congress – СКУ.
O almoço foi servido no Barbaran,
dependência da SUBRAS e na parte da
tarde os participantes do congresso foram
prestigiar, em torno das 15 horas, a
apresentação preparada pela Subótna
Schkóla Lécia Ukraínka da SUBRAS e em
torno das 16 horas prestigiaram as
apresentações no Clube Poltava: seu
folclore, coral e bandurra. Mais tarde,
expressaram a sua admiração pelo esforço
das nossas famílias e organizações, que
dentro de seu tempo escasso conseguem
transmitir às gerações mais novas a rica
cultura ucraniana nas suas mais diversas
expressões.
Às 20 horas, os participantes do congresso assistiram a homenagem do Coral Barvínok e do Grupo
Folclórico Barvínok, que foi realizada no salão principal da SUBRAS (Sociedade Ucraniana do Brasil).
Após as homenagens deram-se os discursos do Presidente da RCUB, Dr. Vitório Sorotiuk, da Representante
da Comunidade Ucraniana Paraguaia, Sra. Teresa Znacovski de Sanchez, do Presidente da Sociedade
Cultural Ucraniana “Prosvita” de Buenos Aires, Argentina, Sr. Jorge Danylyszyn, que em suas palavras
agradeceram pela organização e oportunidade que nos une cada vez mais a cada encontro. Por fim, o
Presidente do Ukrainian World Congress – СКУ, Dr. Eugene Czolij, dentre os vários assuntos levantados,
destacou que atualmente se dedica todo um esforço da comunidade ucraniana mundial para adotar meios
eficientes contra a agressão russa na Ucrânia, fez um veemente apelo para que por meio das redes sociais
ajudemos a falar a verdade sobre o que acontece na Ucrânia, visto que a propaganda russa destina
anualmente U$ 1.450.000,00 (um bilhão e quatrocentos e cinquenta milhões de dólares) para confundir a
opinião mundial a respeito do que acontece na Ucrânia, Síria e outros países, onde a Rússia defende seus
interesses, ignorando toda uma série de tratados internacionais. Desta forma, a nossa ajuda por meio de
compartilhamentos no Facebook e outras redes, poderá fazer com que a opinião mundial perceba quem é ou
são as verdadeiras vítimas dos interesses imperialistas. Pediu também para que antes de criticar a Ucrânia e
suas autoridades, não esqueçamos de que hoje existe um sistema rígido de transparência no Governo da
Ucrânia no trato da coisa pública, dado que isso inexiste nos demais países. Seguiu-se o jantar e por parte do
Ukrainian World Congress – СКУ e da RCUB foram feitas determinadas e merecidas homenagens para
diversas pessoas que a anos trabalham com a promoção do folclore, ensino de crianças e jovens, coreografia,
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corais, liderança e permanente auxílio, para que a cultura ucraniana no Brasil possa tornar-se cada vez mais
vista e parte integrante do meio cultural e social brasileiro.
No domingo, 01/10/2017, às 9 horas da manhã, na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora o Arcebispo
Metropolita, D. Volodemer Koubetch, celebrou a Divina Liturgia pelos 50 anos do Ukrainian World
Congress – СКУ. O Presidente Dr. Eugene Czolij e os representantes das comunidades ucranianas do
Paraguai, Argentina e Brasil participaram deste momento de oração em Ação de Graças. A Divina Liturgia
foi cantada maravilhosamente pelo Coral Nossa Senhora Auxiliadora desta mesma matriz. Ao término da
celebração, o Presidente do Ukrainian World Congress – СКУ, falou sobre os 50 anos da instituição,
destacou as suas atividades e especialmente pediu para que cada dia antes de dormir nos perguntemos sobre
três coisas: o que fiz hoje para Deus, o que fiz pela minha família e o que fiz pela Ucrânia, que neste
momento de agressão russa clama pela minha ajuda. Agradeceu pelo espírito de colaboração, compreensão e
fez um forte apelo para que nunca ignoremos a terra das nossas origens. Assim, esta sessão celebrativa dos
50 anos do Ukrainian World Congress – СКУ, foi concluída e as supracitadas autoridades despediram-se
confiantes de que o presente não nos decepciona e o futuro nos chama a outros desafios, para o nosso bem,
das nossas famílias e comunidades, bem como para o bem da terra dos nossos antepassados.
Pe. Elias Marinhuk, OSBM
Secretário da RCUB

VISITA À COMUNIDADE DE SÃO PAULO
Dia 06 de outubro, via Santos e São Caetano do Sul, o Arcebispo Metropolita Dom
Volodemer Koubetch, OSBM, viajou a São Paulo para visitar a comunidade católica ucraniana,
congregada em torno da Paróquia Imaculada Conceição, na Vila Bela.
A bela e majestosa igreja é birritual, ou seja, é sede da Paróquia ucraniana Imaculada
Conceição e da Paróquia latina Nossa Senhora da Glória. O Pároco de ambas é o Pe. Moacyr
Leczuk, OSBM. Os Vigários Paroquiais são os Padres Josafat Vozivoda, OSBM e Neomir Doopiat
Gasperin. Este, enviado pela Metropolia e muito gentilmente acolhido pelos Padres Basilianos, faz
o Mestrado em Direito Canônico. O Pe. José Novossad, OSBM, antigo pároco, vindo de Ivaí,
marcou presença nesses dias, sendo convidado a assistir o matrimônio de uma paroquiana latina
amiga.
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A comunidade realmente é pequena, porém está bem organizada e é muito unida,
colaborando nas promoções e eventos. Eis alguns dados: famílias visitadas e recadastradas em 2017
– 51; participantes nas celebrações dominicais: 40-50 paroquianos; Apostolado da Oração – 23
membros, sob o acompanhamento da Zeladora Maria Hrustchak; grupo de jovens – 9, tendo a
Verônica Grelhuk como Presidente; coral paroquial – 20 cantores, dirigido pelo jovem maestro
Danilo Zajac; Presidente-Executivo do Conselho Administrativo Paroquial – Bohdan Antonio
Czujko; Tesoureiro Ricardo Lesiv. Ao lado da igreja situa-se o Educandário Nossa Senhora
Aparecida, dirigido pelas religiosas ucranianas da Congregação das Irmãs Servas de Maria
Imaculada, que sempre prestaram inestimáveis serviços pastorais.
Dom Volodemer permaneceu na Paróquia nos dias 07 e 08, sábado e domingo. Conversou
longamente com os sacerdotes principalmente sobre a situação da Paróquia ucraniana e sobre várias
outras questões relacionadas à vida da Igreja, tanto latina como ucraniana, e à Ordem Basiliana de
São Josafat.
Domingo, dia 08, a comunidade paroquial recebeu calorosamente o Metropolita. Às 10
horas, aconteceu uma recepção formal na entrada da igreja. O Presidente-Executivo Sr. Bogdan
Czujko proferiu um discurso de acolhida em ucraniano. Seguindo a nossa tradição, os jovens irmãos
Leo e Marina Rybka saudaram o Metropolita com pão e sal. A catequizanda Sofia Marinhak
Krokosz lhe entregou um buquê de flores. O Pároco Moacyr, também em ucraniano, cumprimentou
o Metropolita e pediu para que adentrasse o santo templo e celebrasse a Divina Liturgia na intenção
de todos os seus paroquianos, que constituem
“uma pequena grande comunidade”, porque é
pequena em números de fiéis, mas possui
qualidade pastoral pela união e colaboração de
seus integrantes e também pela preservação
das tradições ucranianas.
A celebração litúrgica foi abrilhantada por um
canto vigoroso do coral paroquial, de vozes
masculinas muito fortes, dirigido pelo jovem
Danilo Zajac. Os Padres acima mencionados,
inclusive o visitante Pe. Novossad, concelebraram. Em sua homilia, partindo dos textos
proclamados, Dom Volodemer falou sobre o
valor do trabalho, que deve ser reconhecido e
também justamente remunerado, mas que deve
ter também uma motivação sólida, mais do que uma motivação puramente humana, com a
possibilidade de “ir além do que normalmente se faz, indo para ‘águas mais profundas’”. Aplicando
a Evangelii gaudium, é preciso encontrar soluções mais definitivas para a continuidade da vida da
paróquia com “coragem e criatividade”, concluiu o Metropolita.
Após a celebração, foi servido um almoço festivo, em tonalidade mais informal. A alegre
confraternização contou com a participação do Grupo de Danças Folclóricas Ucranianas Kyiv e
com a Banda da Sociedade Ucraniano-Brasileira Unificação, que apresentaram várias danças
folclóricas ucranianas e executaram várias canções populares em homenagem ao Arcebispo
Metropolita. A festividade teve ainda outra motivação importante: a diaconia social, tema de
reflexão e ação deste ano em nossa Igreja. Os participantes contribuíram generosamente, num gesto
concreto de caridade, porque parte do dinheiro arrecadado será revertido para a Casa de Repouso
Nossa Senhora do Amparo, localizada na Colônia Marcelino, São José dos Pinhais/PR, uma decisão
tomada em assembleia paroquial no mês de agosto. A Casa de Repouso está necessitando de
reformas.
Especial agradecimento a Marli Zajac – organizadora do evento! Parabéns ao Coral, aos
dançarinos do Grupo Kyiv, aos músicos e a todos os organizadores pela realização de mais um
belíssimo domingo, que foi metropolitano, paroquial, sociocultural e misericordioso!
Portal Metropolitano
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JUVENTUDE UCRANIANA CATARINENSE EM AÇÃO
No domingo, dia 15 de outubro de 2017, em Três Barras, Santa Catarina, aconteceu o 19º
Encontro Regional de Jovens Ucranianos de Santa Catarina, organizado pela AJUC – Associação da
Juventude Ucraniana Catarinense, sob o comando de seu Presidente Lucas Bossi, com o suporte
físico da comunidade que sediou o evento.
A programação foi bem extensa. No salão da comunidade de Três Barras, no início da
manhã, os jovens que chegavam foram recebidos com o café da manhã. A animação musical estava
sendo conduzida pelo Samuel Semchechen, o Samuca, vindo de Esperança, Prudentópolis.
Iniciando mais ou menos às 9h30min, o Pe. Antônio Nazarko, OSBM – Pároco e Superior
do Convento de Iracema, proferiu a palestra com o tema “Paróquia Viva: pastoral legal e canônica,
conscientização humana, religiosa e cultural”. Ele explicou aos jovens de forma bem acessível e
prática a importância em cultivar a identidade ucraniana vivenciando os valores específicos da
Igreja Católica Ucraniana de Rito Bizantino e da etnia ucraniana. São inúmeros os valores citados e
comentados e que dão vida à paróquia, ou seja, torna-a viva, dinâmica e atuante.
A Divina Liturgia foi iniciada às 10h30min, sendo presidida pelo Arcebispo Metropolita
Dom Volodemer Koubetch, OSBM e concelebrada pelos sacerdotes presentes, o palestrante Pe.
Antônio Nazarko, OSBM e o Pároco de Canoinhas Daniel Horodeski. Em sua homilia, o pregador
falou sobre o valor religioso e cultural do ícone, pois naquele domingo a Igreja lembrou os Santos
Padres do 7º Concílio Ecumênico, celebrado em Nicéia, em 787. Dom Volodemer falou ainda sobre
os trabalhos pastorais juvenis na Metropolia e especialmente lembrou o Sínodo dos Bispos sobre a
juventude que acontecerá em outubro de 2018. Ele afirmou que, aproveitando o “embalo” do
Sínodo, a Metropolia fará um esforço maior para melhorar a Pastoral da Juventude. Para isso, os
próprios jovens serão consultados e ouvidos para que a nossa Igreja consiga fazer um
acompanhamento mais adequado dos nossos jovens.
Ao meio-dia, foi servido o almoço, preparado com muito carinho pelas senhoras da
comunidade local. Após o almoço, houve um momento de descontração, com canções e danças, sob
a bem-humorada e jovial direção do Samuca.
Às 14 horas, a Sra. Lecia Maria Labas, advogada e professora de Direito, apresentou sua
experiência pessoal no contato com a cultura ucraniana e animou os jovens a não fazerem isso
tardiamente, mas logo, desde a adolescência e a juventude, porque se trata de algo muito valioso
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para todos, tanto no sentido pessoal como no sentido social. Ela aproveitou o ensejo para
comunicar, como a primeira Presidente eleita, a criação da Associação Ucraniana Catarinense Ivan
Franko, com sede em Papanduva, tendo como objetivo geral “incentivar e promover atividades e
projetos na área da cultura, em especial a ucraniano-brasileira, assim como promover a cidadania e
o desenvolvimento sustentável”. Lecia explicou que a cultura ucraniana será contemplada pela
Associação de forma total, abrangendo todos os seus aspectos, incluindo o Rito Bizantino
Ucraniano. Ela ainda chamou a atenção sobre a “banalização da informação”: os aplicativos das
redes sociais são importantes e úteis, mas é preciso saber usá-los, porque habitualmente eles levam
à dispersão, superficialidade e perda de tempo. É preciso usá-los a nosso favor, individual e
comunitário.
A seguir, foi iniciado o trabalho em seis grupos, seguido das apresentações em plenário. Um
dos principais focos debatidos foi a questão da relação entre o Rito e a participação dos jovens nas
celebrações. Ficou bem evidenciada a dificuldade de compreensão e melhor participação da Divina
Liturgia pela falta de explicações. Sente-se a falta de liderança e de melhor acompanhamento
pastoral. Em geral, a apresentação dos jovens demonstrou que eles possuem boa consciência sobre a
nossa problemática religioso-cultural, verbalizam seus anseios e dúvidas, apontam possíveis
soluções e, assim, podem contribuir para melhorar o trabalho pastoral e cultural.
Os organizadores do evento ficaram bastante preocupados por não ter atingido maior
número de participantes, como era esperado, e tentaram entender as causas. Parece que faltou
melhor comunicação, entrosamento e até mesmo motivação, por parte das lideranças das paróquias
e comunidades e também dos pais. Mas também se percebeu que para as ausências, além do
desinteresse de alguns, outros colocaram suas desculpas: “tenho outro compromisso”, “é muito
pesado ficar um dia refletindo”, “espiritualidade não é chamativa”, “tenho coisas mais divertidas”,
“uma gincana seria mais interessante”... No entanto, os aproximadamente 50 participantes foram
reconhecidos pela presença “de qualidade”, com participação muito significativa. Os dirigentes
agradeceram de coração a presença apoiadora do Arcebispo Metropolita, dos dois sacerdotes e da
Sra. Lecia Labas, das Irmãs Servas de Maria Imaculada, bem como agradeceram pela animação do
Samuca, pelas gostosas refeições das senhoras e pela ajuda de toda a comunidade.
O encontro terminou com uma bela apresentação de danças folclóricas executadas pelo
grupo local Lviv, ensaiadas pelo dançarino e coreógrafo Elivelton Jonko. Pelas 16 horas, foi servido
um bom lanche durante o qual muitos jovens ainda continuaram suas conversas amigáveis.
Valeu o encontro, jovens catarinenses! Vão em frente!
Portal Metropolitano
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VISITA PASTORAL EM PASSO AMARELO
A igreja ucraniana Sagrado Coração de Jesus
em Passo Amarelo, município de Fazenda Rio Grande,
pertencente à paróquia Nossa Senhora Auxiliadora do
Martim Afonso, Curitiba, com muita alegria, recebeu no
dia 22 de outubro de 2017 a visita do Arcebispo
Metropolita Dom Volodemer Koubetch, OSBM.
Pouco depois das 9 horas da manhã, na entrada
da igreja em construção, a comunidade, com as crianças
da catequese, do Movimento Eucarístico Juvenil (MEJ),
juntamente com suas catequistas, recebeu o Arcebispo.
A comunidade lhe preparou uma bela saudação com
cantos religiosos em ucraniano e português e entrega de um buquê de rosas azuis. “Querido Bispo, com
sinceridade vos saudamos, a sorte, a alegria que não murcha, de coração desejamos! ... Sob a proteção de Maria
dedicamos vossos dias, que ela vos proteja e defenda e vos proporcione muitos anos de vida”, entre outras belas
estrofes, cantaram os animados adolescentes e catequizandos, meninos e meninas.
O Presidente-Executivo Sr. Givane Baran e a Sra. Dinacir Corol receberam o Arcebispo, saudando-o e
acolhendo-o com pão e sal, segundo o costume ucraniano. Em seguida, o Pe. Teodoro Hanicz, OSBM fez a
sua saudação ao Metropolita. Disse o sacerdote: “Com grande alegria saúdo e acolho a Dom Volodemer,
Arcebispo Metropolita e pastor, que hoje visita a nossa comunidade Sagrado Coração de Jesus de Passo
Amarelo. Seja bem-vindo, Dom Volodemer, vossa presença não somente honra, mas conforta, anima, fortalece
e confirma na fé esta comunidade. Na Divina Liturgia de hoje queremos dirigir as nossas preces a Deus pelo
povo de Passo Amarelo, por todos os fiéis desta comunidade, pelo Conselho Administrativo, pelas pastorais e
movimentos: catequese, MEJ, liturgia e dízimo. Em clima de alegria e oração, convido a Dom Volodemer para
presidir a Divina Liturgia e abençoar a comunidade, as famílias e, em particular, a cada pessoa aqui presente”.
No interior da igreja, quando todos tomaram seus lugares, em nome da comunidade, a Sra. Marilda
Terezinha de Oliveira fez a saudação ao Arcebispo e ao Padre e leu as intenções. Ela disse: “Quando o Pastor
visita suas ovelhas, todo o rebanho se alegra. Hoje, a nossa comunidade se alegra por receber a presença ilustre
do Arcebispo Metropolita Dom Volodemer Koubetch, o nosso pastor! Dia de ação de graças e momento de
agradecer a Deus pela vida, pelas pessoas, pelas obras maravilhosas de trabalho, união, cooperação e oração,
que a comunidade tem conquistado até o dia de hoje”. Marilda agradeceu ao Pe. Teodoro pelo trabalho pastoral
e aos seminaristas basilianos Marcos Chmilouski, Leomar Bukouski, Juliano Slominski e João Paulo Vitoriano
que se dispuseram vir ensaiar o grupo de cantores para a liturgia de hoje. Ela lembrou os falecidos e em
especial a querida e saudosa catequista Isidora Bida, que dedicou muito de sua vida no trabalho pastoral
catequético, destacando seu último trabalho de alfabetização das crianças para que a comunidade pudesse
voltar a rezar em ucraniano.
Em sua homilia, o Metropolita interpretou a ressurreição do filho único da viúva de Naim em chave
existencialista-religiosa: a fé em Deus sempre nos deve animar para levar a nossa existência, a nossa vida da
melhor forma possível, com alegria e ânimo; em nossos sofrimentos, crises e desistência, Jesus nos toca e nos
diz: “coragem, levanta-te, não
desanime, não desista, vá trabalhar, vá
em frente, peça ajuda a Deus e aos
outros, se necessário, também de
algum profissional, pois você tem uma
missão a cumprir neste mundo!”
Após a celebração litúrgica, as lideranças da comunidade se reuniram com o
Metropolita e apresentaram suas
dificuldades pastorais e culturais, bem
como as administrativas, sobretudo em
relação ao término da construção da
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igreja. Seguindo o projeto “Paroquia Viva”, foi elaborado, explanado e entregue a Dom Volodemer um
relatório mais detalhado dos planos comunitários.
Em seguida, o Metropolita participou do almoço de confraternização e visitou a gruta São João Batista,
que se encontra em ruínas devido ao desuso e ao tempo. A comunidade pretende reconstruir a gruta para a
bênção da água e outras práticas religiosas.
Marilda Terezinha de Oliveira Roik
ICONÓSTASE DA IGREJA DO BOQUEIRÃO
Mais uma grande conquista para a comunidade
ucraniana São Josafat, do bairro Boqueirão, na
cidade de Curitiba. No dia 29 de outubro, festa de
Cristo Rei, o Arcebispo Metropolita Dom
Volodemer Koubetch, OSBM, antes da solene
pontifical Divina Liturgia, fez a bênção do
iconóstase, que fora recentemente instalado na igreja.
A celebração teve início às 10 horas, na entrada da
igreja, com a recepção ao Metropolita, com pão e sal,
pela Presidente-Executiva Sra. Laressa Gaudeda Cristina Marceniuk e seu esposo Sr. Vlademir Marceniuk. O
Pe. Edson também fez a acolhida fraterna ao Arcebispo Metropolita.
Em seguida, adentrou-se a igreja. Antes da bênção do iconóstase, a Sra. Julia Regina Bordun Bertoldi,
uma das principais líderes da comunidade, fez a leitura de um breve relato histórico no qual citou as conquistas
e que hoje a comunidade celebra seus 40 anos de fundação. Em seu discurso, Julia ainda enfatizou que, diante
de tantas graças e dificuldades que a comunidade já vivenciou, hoje, com espírito de alegria, celebra a bênção
do iconóstase. Julia também expressou a importância e o significado do iconóstase dentro das igrejas do rito
bizantino e, de maneira especial, agora, para a comunidade do Boqueirão. Lembrou de pessoas importantes que
os ajudaram durante esses 40 anos: Dom Efraim Basílio Krevey, OSBM, as catequistas do Instituto Sagrado
Coração de Jesus, as irmãs da Ordem de São Basílio Magno, presentes atualmente na comunidade e os padres
que por aqui passaram.
Ao término do discurso, o Metropolita, com o auxílio do Diácono Romeu Smach, realizou a bênção do
iconóstase.
Após a bênção, deu-se início à Divina Liturgia, celebrada por Dom Volodemer e concelebrada pelo Pe.
Edson Ternoski, que atende a comunidade, e pelo Diácono Romeu, sendo cantada pela própria comunidade.
Os Seminaristas do Seminário Maior São Josafat serviram como acólitos e auxiliaram em outros serviços
litúrgicos, como o canto e a preparação do incenso. Na homilia, o Metropolita falou sobre a instituição da Festa
de Cristo Rei pelo Papa Pio XI em 1925, celebrada neste domingo, e sobre seu significado para a vida cristã no
mundo de hoje, ligando a festividade à abertura do Ano do Laicato pela CNBB. Também, na oportunidade, ele
falou do significado do iconóstase e da catequese que estas imagens exercem dentro das Igrejas do Rito
Bizantino.
Ao fim da Liturgia, o Pe. Edson proferiu algumas palavras de agradecimento a Dom Volodemer, pela
sua presença e agradeceu também a toda a comunidade
pela ajuda prestada desde o início.
Em seguida, o Metropolita, o Padre e o Diácono
dirigiram-se para a porta de entrada, onde, na parede do
lado direito, foi abençoada a placa comemorativa alusiva
aos 40 anos de fundação da comunidade. Nesta placa
constam todos os sobrenomes das famílias que por ali
passaram.
Após a bênção todos foram convidados a
dirigirem-se ao salão para o almoço festivo.
Seminarista Thiago Paulo Protexe
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