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З життя Церкви

ЄПИСКОП ШЕЛЬОНЖЕК –
КАНДИДАТ НА ВІВТАРІ
Добре
сталося,
що
після
беатифікаційного
процесу
Слуги
Божого о. Владислава Буковинського,
котрий проходив останніми роками у
Кракові, в Торуні місцева Дієцезіальна
Курія офіційно розпочала старання
про беатифікацію луцького єпископа
Адольфа-Петра Шельонжека. Чому в
Торуні? Тому, що Волинський пастир
помер на терені нинішньої Торунської
дієцезії. У вівторок, 9 лютого 2010 р.,
у 60-ту річницю від дня смерті ієрарха
відкрито присвячену йому пам’ятну
таблицю в Замку Бєжґловському
біля
Торуні
(Куявсько-Поморське
воєводство).
Торунський
Пастир
Єпископ Анджей Суский оголосив
створення історичної комісії для
беатифікаційного процесу Єпископа
Адольфа-Петра Шельонжека. Від
цього часу можемо по відношенню до
Єпископа Шельонжека вживати слів
“Слуга Божий”.
Таким чином, по шляху на
вівтарі йдуть рука об руку Єпископ і
Настоятель катедри в Луцьку періоду
ІІ світової війни – дві найвидатніші
постаті в Церкві на Волині в тому,
незвичано трудному, часі.
Це також історична справедливість.
Католицька Церква в Польщі має
чисельний загін нових святих і
блаженних, подібно (хоча дещо менше)
Українська Греко-Католицька Церква,
навіть латинська Львівська архідієцезія
дочекалася двох великих святих, а
Волинські та інші мученики чекають
кращих часів.
Надіюся, що незадовго РимоКатолицька Церква в Україні оголосить
каталог мучеників за віру періоду ХХ
століття і за прикладами УГКЦ і Римо-

Католицької Церкви в Росії розпочне
клопотання про їхню беатифікацію.
Великою допомогою у цьому
будуть значні опрацювання о. Романа
Дзвонковського SAC і різні статті,
присвячені місцевим
Мученикам
і Сповідникам. Останнім часом,
наприклад, вийшла пресова публікація
про
славутських
мучеників
–
розстріляних у 30-их роках ХХ століття
хору костелу в Славуті та настоятеля
цього костелу, о. Фелікса Забузького.
Закінчується перша декада ХХІ
століття. Ймовірно вже достатня
дистанція від часу совєтських репресій
і жорстокості ІІ світової війни.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
Остріг, 11 лютого 2010 р.
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У нас на Волині

МАВПИ В КОСТЕЛІ В РІВНОМУ
Брак відчуття, дурість чи провокація?

У будинку колишнього костелу
Народження Матері Божої і св.
Антонія в Рівному, який комуністи
замінили на “Залу камерної та
органної музики”, від 17 грудня
2009 р. до 31 січня 2010 р. триває
виставка
“Карликові
мавпи”.
Виставка
відкрита
щоденно
від 10.00 год. до 20.00 год.
Про це ми довідалися від
наших обуреих Читачів, котрі
показали нам рекламу цієї виставки.
Про
виставку
поінформувала
рівненська
преса
–
див.:
http://www.rivnepost.rovno.ua/
lenta_msgshow.php?t=1260280200

Нагадаймо: про повернення
костелу
Народження
Матері
Божої і св. Антонія в Рівному
безрезультатно
старалися
католики з Рівного і околиць на
початку 90-х років ХХ століття.
Організація
виставки
карликових мавп у костелі в
Рівному, який насильно забрали
у католиків на порозі 60-х років
ХХ століття, обурює католиків
Рівного та Рівненської області.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
12 січня 2010 року
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З життя Церкви на Волині

ПОДЯЧНЕ БОГОСЛУЖІННЯ
В ОСТРОЗІ

Як ми вже повідомляли, римокатолицька парафія в Острозі на
Волині в листопаді 2009 року обходила
20-ти річчя свого відродження.
Парафія Успіння Пресвятої Діви Марії
в Острозі, як перша в Луцькій дієцезії,
відродилася у вересні 1989 року,
ще за часів Української Радянської
Соціалістичної Республіки. 27 вересня
1989 року була зареєстрована Радою
у справах Релігії при Раді Міністрів
Української СРСР спільнота РимоКатолицької Церкви в Острозі. Совєти
в костелі розмістили спортивну школу,
яка після знищення залишила будинок.
Костел не відразу повернули католикам,
бо місцева радянська влада хотіла
розмістити в ньому музей будівництва.
12 листопада 1989 року, після майже
30-ти річної перерви, в поверненому
храмі була відправлена св. Меса,
вчинив це о. Антоній Андрущишин зі
Славути. Тому, власне, 12 листопада
католики в Острозі обходять річницю
відродження парафії.
У зв’язку з панікою в Україні, що була
викликана епідемією грипу, єпископ
Маркіян Трофим’як відкликав свою
участь у минулорічній урочистості й
подячне богослужіння за його участю
було перенесене на пізніше.
Урочистість відбулася 2 лютого
2010 року – тоді ординарій Луцької
римо-католицької дієцезії Маркіян
Трофим’як відправив подячну св. Месу
в костелі Успіння Пресвятої Діви Марії
в Острозі для відмічення ювілею 20-ти
річчя відродження римо-католицької
парафії у цьому волинському містечку.
В урочистості взяли участь
священики з околичних парафій.

Ювілейна Св. Меса в фарному
костелі в Острозі
Фот. Ірина Дейнека

Присутній був генеральний Консул
Речі Посполитої в Луцьку Томаш Янік.
Вкінці єпископ Маркіян Трофим’як
посвятив наріжний камінь плебанії,
яка відбудовується біля костелу.
Він також оголосив призначення
настоятеля Острозької парафії о.
Вітольда-Йосифа Коваліва почесним
каноніком Луцького Кафедрального
Капітулу.
Лукія Залевська
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З життя Церкви на Волині

ВОНИ ТЕЖ МАЮТЬ ПРАВО
НА СВЯТО

Сьогодні більшість неповнолітніх
скаржаться на брак свободи, надмірну
опіку своїх батьків, їхні заборони. Їх
не влаштовує те, що не можна гуляти
стільки часу, скільки хочеться. І через
усі свої примхи вони не помічають,
що поряд з ними, за муром, живуть ті,
хто взагалі не мають свободи, тому що
вони – засуджені.
Зараз, дізнавшись, що якась дитина
потрапила до в’язниці, мало хто
буде шокований. Це стало нормою,
продиктованою
сучасним
світом.
Проте, не зважаючи ні на що, не лише
зразкові діти мають право на свято, але
й такі – злочинці.
Саме тому у середу, 6 січня 2010
р., у Рівненському слідчому ізоляторі
відбулося вручення новорічних подарунків неповнолітнім, які знаходяться
під слідством. Солодощі, літературу
та деякі необхідні речі діти отримали з
польського міста Ряшів.
Така зустріч принесла неодмінну
користь, адже підслідні змогли деякою
мірою отримати відчуття свята перед
Різдвом. Подарунки шістнадцятьом
хлопцям і одній дівчині вручив Святий
Миколай (о. Григорій Драус). Також
діти мали змогу поспівати колядки
разом з дівчатами з хору римокатолицької парафії св. Петра і Павла в
Рівному. Крім вручення персональних
подарунків,
проводилася
також
повчальна бесіда про Бога, у якій брали
активну участь усі зібрані. Наприкінці

зустрічі кожна камера отримала
фігурку маленького Ісуса в яслах,
про якого діти мають дбати і який
символізує зародження світла в душах
людей. Не забув святий Миколай також
і про присутніх працівників слідчого
ізолятора, подарувавши їм символічні
подарунки. Завершилося вручення
подарунків спільною молитвою і
посмішками всіх учасників.
Не зважаючи ні на що, проблема
«вкраденого» дитинства залишається
актуальною. Як повідомив працівник
СІЗО,
більшість
неповнолітніх
очікують суду через хуліганство або
нанесення тяжких тілесних ушкоджень.
Важко повірити у те, що вони вчинили
це від хорошого життя:
– На мою думку, – розповідає
мешканка міста Рівного, – ці діти
коять злочини через відносини у
сім’ях. Тому що, зазвичай, злочинцями
стають ті, хто виріс поряд з батьками
алкоголіками, наркоманами. Проте так
буває не завжди. Також і з нормальних
сімей, де батьки добре заробляють,
виростають негідники. Чому? Тому що
батьки весь час «відкуплювалися» від
дітей грошима, не даючи їм любові. І
на сьогодні я не відчуваю ані любові,
ані поваги до дітей–злочинців.
Це була думка звичайної людини.
Проте капелан коментує таку ситуацію
дещо інакше:
– Людина більш схильна до зла, ніж до
добра, – стверджує о. Григорій. – І цих
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дітей до скоєння злочину
підштовхнули якісь певні
обставини.
Однією
з
найпоширеніших причин
цього є ненормальна
сім’я. Можливо, якби ми
опинилися у подібній
ситуації, то потрапили
б до в’язниці ще раніше.
Тобто я не виправдовую
зла, але приймаю цих
людей з любов’ю. Не
беру до уваги те, що вони
негідники, але поважаю
те, що вони – окремі
особистості. Ми маємо Святий Миколай у слідчому ізоляторі в Рівному
Фот. Архів
дарувати їм любов, якої,
можливо, їм так бракує. І лише завдяки питайте, куди хочуть поїхати, що
їй можна досягти якогось позитивного хочуть одягнути, як би вони вирішили
дану ситуацію і т. д. І, звісно, поважайте
результату.
Відповідно постає питання: як дитя як особистість, єдину і неповторну.
дарувати їм цю любов, якщо вони там, Проте не потрібно забувати про те,
що у людини є дві руки: права – це
за ґратами? Що ми можемо зробити?
– Якщо ваші близькі зараз у милосердя, а ліва – це покарання. Якщо
в’язниці, – говорить о. Григорій треба, батько має покарати дитину,
Драус, – ви можете просто відвідувати але робити це з любов’ю. Пам’ятайте
їх, і це буде виявом неабиякої любові також те, що в багатодітних сім’ях у
та уваги. Якщо ж ви не маєте ніякого дітей немає часу на різні дурниці, тому
відношення до місць позбавлення волі, що вони доглядають за молодшими
але хочете допомогти, організувавши братами і сестрами.
Батьки, любіть своїх дітей, адже
там якийсь концерт чи вручивши
в’язням
подарунки,
ви
можете вони одне з найдорожчих, що існує на
зв’язатися з керівництвом в’язниці або світі. Не забувайте, що вони просто
ж із капеланом, і вони допоможуть вам хочуть бути щасливими!
із вирішенням цього питання.
Анастасія Онопрійчук
А щоб уникнути неповнолітньої
злочинності, капелан радить батькам
любити своїх дітей і створити таку
сім’ю, щоб ваші чада любили бути
вдома, а не думали, як би втекти звідти.
Також не бійтеся радитися з дітьми:
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БОГОСЛУЖІННЯ У ЛУЦЬКУ
З НАГОДИ 60-ОЇ РІЧНИЦІ ВІД ДНЯ
СМЕРТІ ЄП. A.-П. ШЕЛЬОНЖЕКА

9 лютого 2010 року – у Рік Священства
– минула 60-а річниця від дня смерті Отця
єпископа Адольфа-Петра Шельонжека.
Цього дня у Бєжгловському замку, де
помер Шельонжек, і в Торуні – де є
похований – відбулися урочистості з
нагоди річниці. Натомість у Луцьку
така урочистість відбулась у неділю, 14
лютого 2010 року.
Поминальну Святу службу у
катедральному костелі Святих Апостолів
Петра і Павла у Луцьку супроводжував
Апостольський Нунцій архієпископ Іван
Юркович. Прибули єпископи: ординарій
Одесько-Симферопольської
дієцезії
Броніслав
Бернацький,
ординарій
Харківсько-Запорозької єпископ Марьян
Бучек, єпископ-помічник КиївськоЖитомирської Віталій Комаровський, а
також місцеве духовенство. Присутні
були сестри Терезіянки з Польщі та
України, котрі раділи з підготовки до
початку беатифікаційного процессу
єпископа Шельонжека, засновника
їх
згромадження.
Прибув
також
представник Генерального консульства
РП у Луцьку.
Перед Літургією викладач Люблінського Католицького Університету, д-р
габ. Володимир Осадчий виголосив
реферат: «Луцька дієцезія та її пастир,
єпископ Адольф Петро Шельонжек», у
якому представив біографію єпископа
Шельонжека на тлі політичних та
релігійних реалій того часу, а також
змалював їхній історичний контекст.
У принагідній проповіді ординарій
Луцької дієцезії єпископ Маркіян
Трофим’як
наблизив
присутнім
духовний силует єпископа Адольфа-

Принагідна декорація в луцькому
кафедральному соборі
Фот. Володимир Філяровський
Петра Шельонжека, героїчного священика і біженця, а також інших
священиків Луцької дієцезії, завдяки
котрим проіснувала і відродилась на цих
землях Церква.
У проповіді Владика Маркіян
підкреслив, що єпископ Шельонжек
був призначений ординарієм Луцької
дієцезії в дуже складний час. На сході
з’явився новий кордон, котрий відірвав
від дієцезії велику кількість парафій, що
опинилися під радянською окупацією. У
1939 році цей кордон перемістився далі
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на захід і охопив усю дієцезію. Нова
(радянська) влада почала з того, що
виселила єпископа з його резиденції.
Розпочалися репресії проти духовенства.
23 червня 1941 року НКВД провело
масове знищення в’язнів луцької
в’язниці, що знаходилася у колишньому
монастирі сестер Бригідок. Тоді загинули
понад чотири тисячі людей. У тому ж
році розпочалася німецька окупація,
що не покращило ситуації навіть попри
те, що єпископ вислав на східні терени
України декількох священиків.
Найбільш трагічним для Луцької
дієцезії став 1943 рік. Лише в неділю 11
липня 1943 року одночасно здійснено
напад на понад 160 місцевостей,
внаслідок чого загинули тисячі римокатоликів, а також було вбито 21
священика.
У 1944 році повернулася радянська
влада. У 1945 році єпископа Шельонжека
було заарештовано, а у 1946 році, завдяки
втручанню Апостольського Престолу,
його було звільнено та депортовано до
Польщі, де він і помер 9 лютого 1950 року.
Владика Маркіян наголосив на
незламній вірі та вірності єпископа
Адольфа-Петра Шельонжека, а також
священиків Луцької дієцезії, котрі – вірні
своєму покликанню – незважаючи на всі
переслідування, служили Господу Богу
та Церкві. Сьогоднішнє відродження
церковного життя в Україні – це плоди
їхнього подвигу.
Владика також згадав про священиків
Луцької дієцезії – Антонія Хоміцького,
Владислава Буковинського, Броніслава
Джепецького, Адольф Кукурузінського,
Юзефа Кучинського, Андрія Гладисєвіча,
котрі пройшли через геєну сталінських
таборів та попри це до кінця вірно
служили Церкві.
Владика Маркіян просив про молитву не тільки за єпископа АдольфаПетра Шельонжека, інших героїчних
священиків-ісповідників, але і за тих
теперішніх, які працють у Луцькій
дієцезії, щоб були гідні пам’яті
попередників.
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На закінчення проповіді владика
Маркіян повторив, що ми – їхні
спадкоємці, що ми – їхні діти.
На закінчення богослужіння єпископ
Маркіян Трофимяк подякував усім
присутнім за участь у богослужінні,
особливо Апостольському Нунцію,
підкреслюючи, що єпископ АдольфПетро Шельонжек був міцно зв’язаний
з тогочасним нунцієм Акілле Ратті,
пізнішим папою Пієм XI.
Богослужіння у Луцьку, котре
припало у Рік Священства, було
особливою нагодою для віддання
пошани героїчному єпископу і молитви
за священиків.
о. Вітольд-Йосиф Ковалів
Луцьк, 14 лютого 2010 р.
Використано власні інформації та
повідомлення Католицького Медіа-Центру
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Krzysztof KOŁTUN
PRÓG W KISIELINIE
W Kisieline, pod murem kościoła,
za ścianą rozbitej dzwonnicy
– kamienie pękają z żalu,
rosa płacze.
Anioły z opalonymi głowami,
przestrzelone skrzydła
i szaty
– piołun noszą,
goją rany,
pomordowanym matkom.
Tutaj leżą z polskimi dziećmi
– pod murami Karmelu.
Szepcą o nich – po kątkach Polski,
świętomaryjne westchnienia
– milczą ludzie na Wołyniu.
Drzewa wyrosłe na murach,
starokrólewskiej świątyni
– białymi kośćmi,
litanie szumią.
Zorza pada na krzyż
na niezbitym frontonie kościoła.
Zapadło miasteczko w szarość
– bez ducha cerkiew,
ludzie – bez uśmiechu.
Oczy pielgrzymów patrzą
na próg kościoła, którym
wywlekli Polaków do dołów...
Próg został
i płacze... ...
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Вірити в Христа

ВІДКРИТІСТЬ НА КУЛЬТУРУ
Чи ти сучасний?
Дозволь, що задам Тобі кілька
запитань.
Хто це Ле Корбюзьє? Райт, Руо,
Клеє? Матісс, Камю, Штокгаузен,
Бертоні, Серпінський, Дюрренматт,
Уеллс?
Розрізняєш
Ейнштейна
від
Ейзенштейна? Хто написав “Болєслава
Хороброго”? Що означає блюз? На
чому полягає термічна обробка сталі,
що це напівпровідники, лазер? Чи
можеш пояснити роботу реактивного
двигуна, як виглядає процес отримання
вінілу? Яка держава мала у минулому
році найбільший національний дохід
на душу населення? Скільки Польща
збирає з гектара пшениці? Хто в
останній час отримав Нобелівську
премію? А Оскара? Що написав
Кафка, а що Пендерецький? Кого
вважаєш за найбільшого представника
сучасного живопису? Що розумієш під
словом “екзистенціалізм”? Чи чув про
каплицю в Роншан? Не запитую про
справи і прізвища останні чи навіть
передостанні, але даю їх на вибір,
вважаючи, що зрозумієш про що мені
йдеться.
Боюся двох відповідей. Або почую:
“За кого мене, людино, маєш, що мені
задаєш такі наївні запитання?”. Або:
“А звідки це все маю знати?”. Якщо
належиш до тих, котрі відповідають
згідно першої схеми, то вже не читай
далі. Дуже перепрошую, дійсно не
хотів тебе уразити і про те не говорімо
вже більше. Якщо ні, то дозволь, що
запитаю далі: що зараз читаєш, коли
був останній раз у театрі, а на концерті,

а на якій виставці? Які тижневики
постійно читаєш, а які періодично?
Які місячники? Чи систематично
переглядаєш щоденні газети?
У школі не обов’язково почуєш
прізвища Кантора, Хасьора, Ґрейєма
Ґріна чи Вайди. Школа не вчить про
усе, що діється в царинах культури,
промисловості чи політиці. Попросту
немає на це часу. А зрештою, зовсім не
потрібно. Школа має тобі дати основи
знань з філософії, хімії, математики,
біології, а доповнити їх маєш сам
останніми досягненнями науки. Школа
має тебе вчити, у першу чергу, відчувати
красу на класичних прикладах. Школа
подає тобі головні відомості з історії,
географії, мови. Має навчити тебе
читати романи, вірші, ходити до театру,
слухати музику. Решта залежить від
тебе.
(далі буде)
о. Мечислав Малінський
З польської переклала
Владислава Криницька
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Спадщина

60 РОКІВ ТОМУ ВІДІЙШОВ
ЄПИСКОП ШЕЛЬОНЖЕК

До кінця вірив, що повернеться на Волинь
60 років тому, 9 лютого 1950
р., помер на вигнанні у Бєжглові
волинський ординарій єпископ АдольфПетро Шельонжек, який народився
у 1865 р. у Сточку Лукавському
в поміщицькій родині. Ієрейські
свячення отримав у 1888 р., служіння
на рубежах ординарієм Луцької дієцезії
почав у 1925 році. Раніше, сім років
до того, був плоцьким суфраганом
(єпископом-помічником). Запам’ятався
в історії дієцезії як добрий управитель
і проповідник польськості. Починаючи
від
нуля,
започаткував
багато
релігійних справ, організовуючи від
основ Луцьку дієцезію, котра вийшла
з І світової війни міцно поранена. У
1927 р. єпископ Шельонжек провів,
після 200 років перерви, дієцезіальний
сенод, організував єпископську курію,
був ініціатором реставрації катедри,
єпископського
палацу,
будинку
духовної семінарії. Попри економічну
кризу і біду, йому вдалося вже у перші
десять років служіння подвоїти число
парафій. Створив разом 5 деканатів,
70 парафій. Посприяв будівництву
і відбудові понад 40 костелів і біля
100 каплиць. Завдяки цьому в 1939 р.
Луцька дієцезія налічувала 16 деканатів,
167 парафій, 160 костелів, 165 каплиць,
240 священиків і понад 370 тис. вірних
римо-католицького сповідування.
ПІДТРИМУВАВ ПРАЦЮ
		
І ГАРЦЕРСТВО
Велику увагу єпископ Шельонжек
приділяв католицькій пресі. Запустив
у хід дієцезіальну друкарню, заснував тижневик „Życie Katolickie” (“Католицьке Життя”) і видавав у формі

листівок газету „W Bożej Sprawie” (“У
Божій Справі”), а також „Miesięcznik
Diecezjalny Łucki” (“Дієцезіальний
Луцький Місячник”) і газету „Pro
Fide” (“За Віру”). До великих
досягнень
потрібно
зарахувати
заснування в Луцьку Інституту Вищої
Релігійної Культури, а також Папської
Східної Семінарії для духовних
візантійсько-слов’янського обряду. В
Апостольському Престолі єпископ
Шельонжек виклопотав декрет, на
силі якого св. Тереза з Лізьє була
проголошена покровителькою Луцького
єпископства. У її честь заснував також
жіноче Згромадження св. Терези від
Дитятка Ісус. Підтримував також
розвиток на терені дієцезії Гуртків св.
Терези, пов’язаних із Євхаристійним
Рухом. Завдяки єпископу значно
розвинулася Католицька Акція, яка
в 1937 р. на її терені мала 102 відділи,
що налічували чотири тисячі членів.
Ієрарх, піклуючись про найбільш
убогих, відродив Римо-Католицьке
Дієцезіяльне Благодійне Товариство.
Особливою опікою оточував також
молодь. За його дорученням усі
священики-катехети були зобов’язані
заснувати і вести в школах Марійні
Содаліції.
Єпископ
Шельонжек
патронував гарцерству. Цілий ряд
визначних священиків були його
капеланами.
ДОПОМАГАВ БІЖЕНЦЯМ ЗІ СХОДУ
Займаючись дієцезією, єпископ
Шельонжек одночасно належав до
найбільш чинних членів Єпископату,
будучи членом його кількох комісій.
Хоча за політичними поглядами був
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прихильником народної демократії,
але залишався в добрих відносинах
із урядовим табором. Духовенству
доручав “солідарну співпрацю з державою”. Старався, щоб поляки з Волині
мали якнайбільше представників в
парламенті. У 1928 році дуже рішуче
підтримав Юзефа Пілсудського на
парламентських
виборах.
Отже,
вважав, що тільки Безпартійний Блок
Співпраці з Урядом (BBWR) може мати
успіх на Волині. Сам брав участь у
складанні списку кандидатів, у якому
були поляки, українці і євреї.
У 1930 р. єпископ Шельонжек
рекомендував деяким деканам творити
Комітети Допомоги для Біженців із
Совєтської Росії. Репресії в СРСР,
націлені на польськість і Католицьку
Церкву, спричинили, що багато
поляків старалися, шукаючи порятунку,
пробратися через кордон.
НЕ ПОКИНУВ ДІЄЦЕЗІЇ
Єпископ Адольф-Петро Шельонжек
Коли радянські війська вторгнулися
на Волинь у вересні 1939 р., єпископ на Волині польської конспірації.
Шельонжек
не
покинув
своєї Допомагав матеріально офіцерам, які
дієцезії, хоча знав, що його вислови переховувались, і доручив огорнути
на тему “безбожного комунізму” не конспіраторів душпастирською опікою.
Коли в 1941 р. Луцька дієцезія
будуть подобатися совєтській владі.
Старався за всяку ціну забезпечити опинилася під німецькою окупацією,
функціонування дієцезії, яку совєтська єпископ Шельонжек інтенсифікував
влада, відразу після вторгнення свою діяльність. У слід за німецькою
на Волинь, почала поступово, але армією він послав на терени
систематично, ліквідовувати. Триваючи Житомирської і Кам’янецької дієцезій
на посту, єпископ Шельонжек створив сімох місіонерів, котрі причинилися
також Комітет Допомоги для Осіб, до відбудови релігійного життя в обох
депортованих до Сибіру. Відрядив дієцезіях, яке совєтська влада майже
до Здолбунова священика, щоб з цілком знищила.
У 1943 р. одним із перших єпископ
гірки на пагорбі вділяв загальне
відпущення гріхів для поляків, котрих Шельонжек повідомив Святішого
вивозили товарними вагонами на Схід. Отця, що бандерівці почали вирізати
Створений ним комітет старався, щоб його дієцезію. Після повернення
у слід за вивезеними людьми до нових Червоної Армії на Волинь, совєтська
місць проживання їхали продовольчі влада зажадала, щоб він виїхав за
Буг. Відповів, що не покине дієцезію,
пакунки.
хіба що за наказом Папи Римського.
Відмов також у проханні представнику
ДОПОМАГАВ КОНСПІРАЦІЇ
Від самого початку єпископ Польського Комітету Національного
Шельонжек підтримував створення Визволення (комуністичного уряду

стор. 14

Січень-Лютий 2010 р.

Волання з Волині ч. 1 (92)

в Любліні) про підтримку акції звільнили. Офіційно засудили на
переселення польського населення. вигнання до Польщі. Коли прибув до
На початку 1945 р. був арештований переходу в Перемишлі в 1946 р., мав
НКВД, яке обвинуватило його за те, 80 років. Протягом чотирьох останніх
що: “протягом ряду років стоїть на років, користуючись із запрошення
чолі організації контрреволюційної єпископа Ковальського з Пелпліна,
націоналістичної роботи, що має на проживав у Бєжглові біля Торуні.
меті утримання Польщі у довоєнних Через кардинала Сапігу старався про
кордонах з 1939 р. і відокремлення від звільнення інших священиків, котрі
Радянського Союзу західних областей залишилися в совєтських казематах, за
котрих відчував себе відповідальним,
України”.
у тому числі за о. Владислава
Буковинського. Однак його старання
“ШПИГУН ВАТИКАНУ”
Єпископа
Шельонжека
також були безрезультатними.
До кінця життя вірив, що
обвинувачували в тому, що “вів
широку антисовєтську діяльність, повернеться на Волинь. В одному з
направлену на підрив люблінської угоди листів писав: “Хоча мені нічого не
про евакуацію польського населення із бракує і мені тут дуже добре, але
Західної України”. Після перевезення тужу за Волинню. І коли б мені хтось
до Києва, єпископ Шельонжек був ще сказав – повернись – відразу повернувся
обвинувачений в інших “злочинах”. б, навіть у гірші умови від убогості”.
Серед них були “шпигунство на Однак йому не було дано повернутися
користь Ватикану”, антисовєтська на Волинь. Помер 9 лютого 1950 року.
діяльність у міжвоєнному періоді і так Поховали його в крипті костелу св.
далі. Спочатку хотіли його разом із Якова в Торуні.
групою священиків засудити на смерть.
Марек-А. Копровський
Остаточно,
після
півторарічного
перебування у в’язниці, після втручання
З польської переклала
папи Пія ХІІ за посередництвом
Владислава Криницька
американських
дипломатів,
його

АРЕШТ
ЄПИСКОПА ШЕЛЬОНЖЕКА
Будучи ординарієм у Луцьку, на яку закінчив із ступенем доктора.
вимогу совєтської влади, не хотів Повернувся до Плоцької дієцезії, де
залишити свою дієцезію. Вночі з 3 на почав працювати в місцевій духовній
4 січня 1945 р. по єпископа, що мав 80 семінарії спочатку сповідником, а
років, прийшли агенти НКВД.
потім професором канонічного права.
Єпископ Адольф-Петро Шельонжек Ангажувався в роботу єпископської
походив із Сточка Луковського курії. У 1904 р., будучи каноніком
(Сєдлєцька дієцезія), де в 1865 р. Катедрального Капітулу, повернувся
народився в поміщицькій родині. до Петербурга, де був представником
Духовну семінарію закінчив в Плоцьку Плоцької дієцезії в Церковній Колегії і
і там, у 1888 р., прийняв ієрейські професором духовної семінарії. У 1909
свячення. Відразу був посланий до р. став ректором семінарії в Плоцьку.
Духовної Академії в Петербурзі, Протягом кількох років долучався до
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праці над проектом Конкордату.
У 1918 р. став єпископомпомічником Плоцької дієцезії, а
хіротонію прийняв у плоцькій катедрі
з рук єпископа Антонія Нововєйського
(беатифікованого в 1999 р.), а також
єпископів Владислава Криницького і
Станіслава Овчарка.
Наприкінці 1925 р. отримав
номінацію другого ординарія в історії
Луцької дієцезії. Введення до катедри
в Луцьку відбулося 24 лютого 1926
року. У своїй пастирській праці був
дуже активним. Скликав дієцезіальний
синод, відновив катедру і семінарію,
заснував тижневик “Życie Katolickie” (“Католицьке Життя”), відкрив
дієцезіальну друкарню. Спровадив
до катедри чудотворний образ Матері
Божої Летичівської, а також частинку
реліквії св. Андрія Боболі, котрий на
терені цієї дієцезії прийняв мученицьку
смерть.
У 1936 р. заснував, існуюче до
сьогодні, Згромадження Сестер Святої
Терези від Дитятка Ісус (терезянок),
харизмою якою є виховна діяльність
у дусі “малої дороги” кармелітанки
з Лізьє. Єпископ Шельонжек мав
великий культ для цієї святої і відбував
паломництва до Лізьє. Збереглося
кілька десятків листів, скерованих
ним до санктуарію. У 1925 р. був на
канонізації малої Терезки в Римі, а
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як луцький ординарій, встановив її
покровителькою дієцезії.
Після 17 вересня 1939 р. терен
його дієцезії приєднали до Української
РСР. Від лютого 1940 р. тривав
масовий вивіз в глиб СРСР “класово
небезпечного” польського населення.
Єпископ про нього повідомив Ватикан.
Після нападу гітлерівської Німеччини
на СРСР, Волинь була зайнята
німецькими військами. Українці, члени
ОУН і УПА, рахуючи на створення
етнічно однорідної власної держави
під протекторатом німців, чинили
потворні злочини над поляками, котрі
тут проживали.
З початку січня 1945 р. НКВД
заарештувало похилого віку єпископа
Шельонжека – і кількох священиків
з його дієцезії. Їх розмістили у в’язниці в Києві й обвинуватили у... шпигунстві на користь Ватикану. Після
багатьох втручань Апостольського
Престолу і американської дипломатії,
вдалося отримати від совєтської
влади звільнення єпископа. Відразу
після звільнення був депортований до
Польщі. Помер 9 лютого 1950 р. у Тчеві.
Похований в костелі св. Якова в Торуні.
Войцех Свьонткєвич
З польської переклала
Владислава Криницька
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Спогади

ВОЛИНЬ, УЛЮБЛЕНЕ МІСЦЕ

Протягом кількох днів на терені
Славна перебував отець Григорій
Оважаний, настоятель парафії в Дубно
в Україні.
У той час відправляв св. Меси в
костелі св. Антонія в Славні й передавав
інформацію про Церкву на Волині
та ситуацію, мешкаючих там поляків.
Щоб добратися до своїх парафіян
кожної неділі долає 200 км автомобілем.
Доїжджає до костелу, віддаленого на
відстані 60 км і до наступного – на
40 км. Сам походив з Райська, біля
Освенціма. Про себе так говорить: – В
Україні (Волинь) працюю майже 8 років.
На початку був вікарієм у Луцькій
катедрі та адміністратором парафії
св. Михайла в Голобах. Протягом 2
років – настоятель у Дубні. Костел
зачинили в 1967 р. і до 1992 р. був
замінений на спортивну залу. Від 1992
р. систематично, як кожен священик,
в міру можливостей, ремонтую і
відновлюю костел, щоб міг служити
вірним як Святиня. Парафіяльна
спільнота нараховує 88 осіб. Тому всілякі
ремонти проводяться в основному
завдяки пожертвуванням з Польщі,
за що ми незмірно вдячні. Сердечно
дякую пароху парафії св. Антонія в
Славні о. Матеушу Кшивіцькому за
запрошення, а парафіянам за складені
пожертвування. Велика Богу подяка!

Кшивіцьким, і звідси його візит у
Славні.
СПОГАД ПРО ВОЛИНЬ
Славно налічує кільканадцять тисяч
мешканців. Становимо регіонально
змішану громадськість, а навіть
національно. Людей до Славна вели
різні шляхи і обставини. Тут можна
зустріти варшав’ян, людей з Келєцької,
Люблінської
земель,
з
Вільна,
Львова і Волині – популярно званих
забужанцями (із-за Буга). До нашої
громадськості приєдналися також
переселенці з Ряшівщини, котрих, після
вбивства генерала Свєрчевського в т. зв.
Акції В (Акція “Вісла”), розмістили в
околичних селах.

СПРАВА ВОЛИНІ
Це одна із східних тем табу,
старанно промовчана в Народній
Польщі (ПНР), і надалі про цю тему ми
знаємо не багато. Не знаємо навіть, що
ми втратили, ані якою була роль Волині
в історії Речі Посполитої. Ця земля
видала для світової культури багато
прекрасних і видатних людей, зокрема:
Ігнатія-Юзефа Крашевського, Адама
Нарушевича, Юліуша Словацького,
Станіслава Ворцеля та багато інших.
Доктор Орлович, автор “Путівника
по Волині” („Przewodnika po Wołyniu”)
від 1929 р., у вступі пише: “Волинь –
край родючий, багатий на історичні
ЯК ПОТРАПИВ ДО СЛАВНА
та архітектурні пам’ятки, цікавий
Говорить Данута Сівєць:
– Я також походженням з Волині. з огляду на краєвиди, наповнений
Колись була вчителькою російської містами і містечками, голосною
мови. Родина, з якою заприязнилася, польською політичною та культурною
історією, руїнами, замками і палацами,
подарувала мені Біблію.
– “Біблія молодих” стояла на полиці бойовищами і т.д. Притягала віддавна
10 років. В одному із часописів про ряди туристів”.
Волинь – це одне із 16 воєводств
Волинь знайшла адресу о. Григорія
довоєнної
Речі
Посполитої.
Оважаного і вислала йому Біблію. з
Познайомила священика з настоятелем Знаходилася на сході Польщі, тут були
парафії св. Антонія о. Матеушем також воєводства: Поліське, Львівське,
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Тернопільське і Станіславівське.
Звертаючись
до
достовірного
джерела інформації, яким є довоєнна
енциклопедія, під гаслом Волинь,
знаходимо:
“...східна
частина
належить до Радянської Росії, західну частину утворює Волинське воєводство. Від ХІІІ ст. об’єднана з
Князівством Галицьким, в XIV ст.
об’єднана з Литвою, а в 1386 р. разом
із нею приєднана до Польщі – 1569
р. приєднана до Корони, складалася
з трьох воєводств: Кременецького,
Луцького і Володимир-Волинського. У
1793 і 1795 роках, під час поділу Польщі,
приєднана до Росії. У 1918 р. Волинь
отримала незалежність – столиця
Луцьк”. Нагадую, що ми були 123 роки
під російською окупацією.

науковий рух, а концентрувався в 3
містах: Рівному, Луцьку і Кременці.
Волинський
театр
ім.
Юліуша
Словацького виступав у сусідніх
воєводствах, у тому числі Люблінському.
У Дубні й Рівному відбувалися Торгові
Базари, на які приїжджали торговці
з усієї Польщі, а навіть із-за кордону.
До війни Волинська земля була домом
для євреїв, поляків, українців та інших
іноземців. Дружно жили між собою
різні національності. Їхні діти сиділи
разом у шкільних чотириособових
лавках, а у містах стояли неподалік один
від одного костел, українська церква,
єврейська синагога. Малі містечка були
заселені переважно євреями, і, окрім
типових польських сіл, були села, де
мешкали поляки та українці.

ПІСЛЯ ОТРИМАННЯ
НЕЗАЛЕЖНОСТІ
У 1918 р. на Волині почали
оселятися військові та цивільні
осадники (з Варшавського, Кєлєцького,
Радомського, Люблінщини, Великопольщі, і навіть з інших держав). Це
були цілі чеські й німецькі колонії.
Осадників притягував урожайний
волинський чорнозем, але спокійне
життя мешканців було зруйноване в
1920 р., коли через Волинь проходили
більшовицькі орди, знищуючи її
дощенту. Чого не зруйнувала І світова
війна, вони “довершили”. Потрібно
відзначити, що на Волині точилася
запекла боротьба у І світовій війні. Ці
два чинники вплинули на те, що Волинь
дуже зубожіла, але енергія і людська
праця підняли Волинь із занепаду.
У царині сільського господарства
Волинське воєводство зайняло І місце
в Речі Посполитій. Це саме явище було
видно і в інших царинах. Волинь була
резервуаром людських сил і мала дуже
багато природних багатств. Тут були
копальні базальту, кобальту, крейди.
Славилася Волинь також прекрасними
краєвидами,
мала
туристичні
перспективи. Розвивався культурно-

ЛЮДИ ЦИХ ДВОХ
НАЦІОНАЛЬНОСТЕЙ ВЗАЄМНО
ШАНУВАЛИ ОДИН ОДНОГО
Хрестили і одружували своїх дітей.
Були між собою кумами і свекрами.
Вечорами, після важкої праці, ходили на
т. зв. вечорниці. Сердечно розмовляли
між собою на різні теми, а часто у
вечірній сільській тиші, розносилися,
відбиттям лісного відлуння, пісні обома
мовами. Дійсно, траплялися також, як це
серед людей, якісь непорозуміння, але
не було тієї ненависті, яку прищепили
мешканцям обидва окупанти. Спочатку
(у 1939 р.) совєти кинули між поляками
і українцями іскру незгоди, а коли у
1941 р. прийшли німці, ще до цього
нагнітаючого
вогнища
ненависті
додали оливи (обіцяли українцям
створення “Самостійної України”).
Звідси ті страхітливі злочини, бо німці
найчастіше не лише не реагували на
те, що діється з поляками під їхнім
боком, але навіть самі брали участь у
пацифікаціях польського населення,
посилаючи з цією метою відділи СС
Галичина. Багато мешканців рятувалося,
втікаючи від страшної смерті, а коли
після війни Волинь зайняли совєти,
ті поляки, що врятувалися, не мали
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У городі родини Сівців. Зліва: Данута Сівєць, с. Ольга, Станіслав
Сівєць, о. Григорій Оважаний, Валентин (Славно, 9 серпня 2008 р.)
можливості тішитися добрами щедрої довоєнні польські землі.
Про приналежність протягом століть
волинської землі, на жаль, мусили
назавжди залишити свої домівки і Волині до Польщі свідчить видана
придбане господарство. Потрібно Суспільним Комітетом Допомоги для
зазначити, що люди працьовиті римо-католицької парафії в Рівному
багатіли і жили в достатку. Про те, в 2008 р. двотомна “Волинська
що поляки мають залишити рідну епопея” авторства росіянина Олексія
землю, вирішила в Ялті Велика Трійка: Сємьонова. Автор не історик, а вчитель
Америка, Великобританія, Радянський фізики і математики. Представляє красу
Союз. Так віддячили полякам союзники цієї землі з холодним розумом, без
за пролиту польську кров в обороні емоцій. Це є бодай перше опрацювання
Англії, у битві під Леніним. У дійсності історії Волині, коли цей край був
розпорядилися Польщею без нашої у польських руках. Ми повинні
врятувати від забуття цей невідомий,
згоди і присутності.
особливо молоді, відрізок нашої історії,
ЯЛТА ПОЛЯКАМ ЗІ СХІДНИХ яка не може відійти в забуття разом із
РУБЕЖІВ
ВЧИНИЛА
ВЕЛИКУ останнім волинянином.
КРИВДУ
Данута Сівєць
Нас викинули із землі наших
прадідів, а що найбільш шокуючим є
те, що протягом багатьох років у наших [“Місцевий Спостерігач” („Obserwator
паспортах було місце народження Lokalny”) (Славно) ч. 33 (154) від 27
СРСР, а ми нічого з цим не могли серпня – 2 вересня 2009 р., стор. 16.]
зробити, щоб це змінити. Дійсно,
Волинь розташована в західній частині
З польської переклала
Владислава Криницька
України, яка після війни, як Українська
Республіка, увійшла до складу СРСР,
але пам’ятаймо, що Волинь – це
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Написали до нас

Swietłana GAŁUSZKO
WIĘZIEŃ MIŁOŚCI

Polskiej ziemi, Jana Pawła II
i mojej. Bożej ziemi poświęcam

Moja Polsko, Matko moja, ma Czarna Madonno.
Moja ziemio, ma ikono, modlitwo i korono.
Matko Polsko, Jasna Pani, Tyś woda i płomień,
Smutek serca, jasność nieba….
Ach, któż to wypowie?!
Tulisz dzieci, grzejesz sercem bez miary.
A my głusi, a my ślepi, bez życia podpory
Upadamy, powstajemy, rzucamy się wszędzie.
Płacz, wołanie, narzekanie…
To nasze narzędzie!
Nie widzimy gwiazd i słońca, ni trawy, ni kwiatów.
Czym żyjemy, jak kochamy i co mamy za to?
Pan Bóg patrzy z wysokości, rzuca nam obficie
A to szczęście, a to piękno….
A to samo życie!!!
Pan Bóg patrzy z wysokości i myśli :
„Człowieku, jak ty żyjesz, co ty czynisz
Od wieku, do wieku”.
Czeka, kiedy jasność wstanie w naszym życiu, duszy,
Jak wyrzucim z swego wnętrza to, co boleć musi.
Czeka w męce, patrząc w ciszy ze swej niebiańskości,
Sercem cierpi, bo jest za nas więźniem tej miłości.
I Ty Ojcze, Janie Pawle, Synu z kraju dalekiego,
Byłeś więźniem miłości do człowieka każdego.
Nas grzesznych kochałeś, płacząc serca łzami:
„Matko Jasna, Przeczysta zmiłuj się nad nami”
Przytulałeś, pocieszałeś, gdzie bieda Ty wszędzie.
Twe ręce, Twój uśmiech to Boga narzędzie.
Ani pora, ani ciężar nie były przeszkodą,
Trzeba było też pokonać tęsknotę za Polską.
Zawsze byłeś wśród tych głodnych, biednych,
Maluczkich i dużych, zabłąkanych
I płaczących, którym chciałeś służyć.
Za nas, dla nas prosząc łaski na kolanach
Wszystkich Świętych, Syna, Ducha i samego Pana.
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Teraz żyjesz, lecz nie z nami a w wysokim niebie,
Trójca Święta, Matka Twoja, są tak blisko Ciebie.
Proś ich, Ojcze, tak potrzeba nam tej Bożej łaski,
Coraz dalej do Ojczyzny przez laski i piaski.
My z Polesia, my z Wołynia, my też są Polacy,
Nie zostawiaj nas tu samych, my Twoi rodacy.
Я знала, що я полька. Підсвідомо
марила про цю Батьківщину. Вона
Шановний Отче, разом із віршем була постійно у снах, бо життя на яву
інакше. Залишилася в Сарнах,
подаю і коротеньку автобіографію моєї склалося
закінчила школу, створила власну
мами. Також хотілося б додати, що у родину.
висновку і вітанні, які прийшли від
Польську мову знаю, відколи себе
засновників конкурсу, мамина робота пам’ятаю, хоча ніколи в школі її не
привернула увагу журі своєю простотою вчила. Мусила трохи пам’ятати від
написання (звичайною розмовною мами і завдяки рідким контактам
щоденною мовою), вболіванням серця з Польщею. Використовую її в
католицькому костелі, слухаю радіо,
і великими почуттями до Папи. Адже читаю, часом зустрічаю поляків,
цих двох людей єднає любов і туга за гостей із Батьківщини. Мабуть, усе
польською землею, хоч обоє жили і запам’ятовую.
Маю ще мрію, щоб на схилі мого
працювали в різних країнах. Однак
польська кров і ще сильніша любов земного паломництва спочити на
людини до Батьківщини. Дуже вдячні польській землі, бо тут вже немає
польського цвинтаря.
вам за увагу до маминої роботи. З
Взагалі не знаю свого батька, але
найкращими побажаннями.
мені здається, так відчуваю, що могла
і можу говорити про Йоана Павла
Ірина Кулеша, ІІ: “Мій Батько”, бо Він присвячував
Сарни себе сиротам, усім людям. Був Папою
Римським, був поляком, але і в’язнем
любові. Сам себе офірував Марії за
інших людей: “ Totus tuus”.

Слава Ісусу Христу!

Автобіографія
авторки

Світлана Галушко
Я народилася в 1953 році на
Поліссі, в Сарнах. Батька не знаю. Від редакції:
Мати була полькою, тут народжена.
Якщо бажатимете написати до
Під час ІІ світової війни вона була Авторки вірша, можна висилати листи
вивезена на роботу до Німеччини. на електронну адресу вчительки
Після її закінчення, мама повернулася польської мови в Сарнах, п. Романи
до родинної місцевості, але нікого Заблоцької:
з близьких не застала, бо вони були
E-mail: roma10@vp.pl
репатрійовані до Польщі. Не могла
за ними поїхати, тому що кордони
Вітаємо п. Світлану Галушко, яка
були вже закриті. Залишилася сама на зайняла ІІ місце в літературному
Волинській землі.
конкурсі, організованому Фундацією
Виховувала мене одна, але пізніше Спадщини Йоана Павла ІІ в Красніку
вийшла заміж за чоловіка, котрий її, Любельському. Це був ІІІ Фестиваль
а потім і себе, застрелив з любові й під назвою “Ростеш у мені надією,
ревнощів. Я тоді мала сім років. Мене любов’ю, вірою”. Заохочуємо наших
забрали в дитячий дім.
Читачів до проб пера.
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Мученики Волині

СВЯЩЕНИКИ-ЖЕРТВИ ВОЄННИХ
ЗЛОЧИНІВ 1939-1945 РОКІВ
НА ТЕРЕНІ ЛУЦЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ
ЛАТИНСЬКОГО ОБРЯДУ

А

лександрович Юзеф – нар. у 1869 Прелат колегіатського капітулу в Олиці,
році в Кохановичах біля Вітебська, шамбелян Його Преосвященства, редактор
рукоположений у 1893 році. У 1939 “Католицького життя” в Луцьку. У 1939
році – настоятель парафії Заболоття році – настоятель парафії в Бердичеві.
(Володимирський деканат). Почесний Заарештований гестапо в 1943 році в
канонік колегіати в Олиці. Застрілений Луцьку і розміщений у концентраційному
бойовим угрупуванням УПА під час таборі в Ґросс-Россен, де загинув 17 квітня
недільної св. Меси 11 VІІ 1943 року. Разом 1944 року, у наслідок побиття есецівцем.
із ним загинуло тоді біля 70 парафіян.
ойнацький Ян – нар. у 1907 році,
аран Кароль – нар. у 1892 році,
рукоположений у 1937 році. У 1939
рукоположений у 1906 році. У 1939 році – настоятель парафії Довгошиї в
році – настоятель парафії Коритниця, Луцькому деканаті. У зв’язку з масовими
Володимирського повіту. Загинув у липні мордуваннями УПА цивільного населення
1943 року, перерізаний пилкою бойовим і особистою загрозою розпочав працю в
угрупуванням УПА, у лісі, у районі села Тарнівській дієцезії, парафії ОхотницяСтенжаричі. Разом із ним загинуло багато Дольна. Загинув, будучи застреленим у
парафіян.
1944 році на цвинтарі в Охотниці-Вєлькій
ончковський Тадеуш – нар. у 1877 році, Краківської дієцезії під час похорону
рукоположений у 1900 році. Настоятель партизана.
парафії Ківерці, почесний канонік колегіати
імінський Єжи – нар. у 1915
в Олиці. Заарештований після 17 вересня
році, рукоположений у 1939 році.
1939 року НКВД на кордоні з Угорщиною,
пропав без вісти. Ймовірно, замордований Настоятель парафії Лисин. Замордований
у Биківні біля Києва або помер у радянській УПА у Вовковиях у травні 1943 року, разом
із о. Щербицьким, після жорстоких тортур
в’язниці.
його втопили в криниці.
удкевич Ян – нар. у 1902 році,
абан Олександр-Теодор – нар. у 1896
рукоположений у 1926 році. Ліценціат
році, навчання розпочав у Житомирській
Теології. Наступно секретар Луцької
семінарії
в 1914 році, після її закриття –
курії, пізніше вікарій і катехет у Торчині,
Дедеркалах, Сарнах, Дубні та Рівному. навчання в Тарнові й там рукоположення
Заарештований наприкінці 1939 року в 1919 році. Інкардинований до Луцької
радянськими прикордонниками при спробі дієцезії. Від 1924 року – настоятель у Гуті
перетину кордону з Угорщиною. Загинув у Степанській. У 1930 році – купив урочище
“Солоне болото”, де побудував санаторій.
радянській в’язниці.
У 1938 році – мансйонар (священик, що
мельницький Зиґмунт – нар. у 1891 відправляв св. Месу, резидент і помічник
році, рукоположений у 1918 році. настоятеля) у Гуті Степанській. Після
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зайняття Волині 17 вересня 1939 року –
заарештований у Рівному НКВД. Існують
різні версії його смерті. Найбільш
правдоподібна говорить про смерть від
кривавого проносу в таборі Ухта або
Уст-Комі в копальні алмазів на початку
сорокових років ХХ століття.

Ч

урко Юзеф-Казимир – нар. у 1906 році,
рукоположений у 1933 році. Магістр
історії, далі навчання в Римі, капелан
Сестер Непорочниць у Мацеєві, вікарій
і катехет у Володимирі-Волинському. У
перші місяці радянської окупації брав дієву
участь у конспірації. Навесні 1940 року –
заарештований, засуджений у груповому
процесі 35 поляків на смерть і ув’язнений
у Луцьку. Замордований НКВД у луцькій
в’язниці 23 червня 1941 року в рамках
нищення близько 2 тисяч в’язнів цієї
в’язниці перед самим наступом німецьких
військ.

Д

омбровський Антоній – нар. у 1896
році, рукоположений у 1923 році. Був
ректором Папської Духовної Семінарії,
яка була заснована в 1931 році в Дубні.
Замордований НКВД у 1944 році.

Д

омбровський Антоній – нар. у 1910
році в с. Вроцкі Бродницького повіту,
рукоположений у 1938 році в Хелмні. За
наказом хелмнінського єпископа від 1
червня 1938 року – капелан юнацького
загону в Ковелі на Волині і вікарій
тамтешньої парафії. Під час радянської
окупації організував допомогу для парафіян,
виселених до Казахстану і брав участь у
конспірації Делегатури польського уряду на
країну під псевдонімом “Рафал”. Допомагав
польським втікачам від різні УПА. Від
січня 1944 року, капелан угрупування Армії
Крайової (АК) “Громада” у рангу капітана,
потім капелан 27 Волинської Дивізії АК.
Брав участь у акції “Буря”. Розпочав працю
капелана лікарні в Любліні. Заарештований
8 січня 1945 року агентами НКВД.
Засуджений у в’язниці Управи Безпеки у
Варшаві. У травні або на початку червня
1945 року в зворотній дорозі з в’язниці
у Варшаві до Любліна був застрелений
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супроводжуючими його функціонерами.
Книжки, які залишилися після нього,
розкидали вздовж дороги, а рясу, обливши
бензином, спалили. Слідством у його справі
займалися в 1945 році директор слідчого
департаменту Міністерства Публічної
Безпеки (MBP) Яцек Ружанський (Юзеф
Ґолдберг) і полковник Домінік. Згідно
іншого повідомлення, заарештований у
серпні 1944 року і замордований УБ на
Мокотові 28 травня 1945 року.

Д

омбровський Міхал – нар. у 1905
році, рукоположений у 1933 році. У
1939 році – настоятель парафії Деражне
в деканаті Рівне. У результаті доносів
українських націоналістів, заарештований і
застрілений гестапо 17 квітня 1942 року у
лісі під Костополем.

Д

обжанський Станіслав, канонік – нар.
у 1905 році, рукоположений у 1930
році. Почесний Луцький канонік. У 1939
році – настоятель парафії Сенкевичівка. У
1941 році відправився на місійну працю до
Житомира, звідки був усунений німцями.
Після повернення до дієцезії працював
у парафії Острівки. Замордований УПА
30 серпня 1943 року в Острівках під час
відправляння св. Меси. Тоді відбулася різня
польського населення в селах: Острівки і
Воля Острівецька (замордовано близько
1400 осіб).

Д

ружбацький Микола, майор д-р –
канонік, майор Війська Польського.
Народився в 1895 році у Вєлічці,
рукоположений у 1921 році. Від 10 червня
1936 року – капелан Війська Польського. 19
березня 1939 року підвищений на старшого
капелана. Нотаріус Військової Курії,
особистий капелан і секретар військового
єпископа Юзефа Ґавліни. Під час нальоту в
Луцьку 11 вересня 1939 року був смертельно
поранений осколком бомби.

Ф

едорович Броніслав – нар. у 1901 році,
рукоположений у 1927 році в Луцьку.
Був вікарієм, зокрема у Корці та в Любомлі.
У 1937 році без посади в дієцезії, переїхав
до Вільненської дієцезії. Замордований
19 вересня 1939 року в Століні на Поліссі
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совєтською диверсійною групою. Спочиває
на прикостельному цвинтарі в Скрундзях.

– заарештований гестапо. Ув’язнений в
офлазі, потім у концентраційних таборах
Сахсенхаузен і від 14 грудня 1940 року – у
іялковський Станіслав – нар. у 1893
Дахау. Загинув у транспорті інвалідів 10
році, рукоположений у 1916 році.
серпня 1942 року.
У 1939 році – настоятель парафії Почаїв
Новий. Разом із групою парафіян у серпні
родзіцький Міхал – нар. у 1902 році,
1943 року сховався в монастирі в Підкамені.
рукоположений у 1930 році. У 1939 році
Замордований УПА 12 березня 1944 року – настоятель парафії Радів у деканаті Дубно.
в Підкамені через повішання. Тоді було Загинув 26 липня 1944 року, згідно інших
замордовано також кільканадцять його повідомлень у 1946 році – вбила його УПА
парафіян разом із духовними та вірними з на цвинтарі в Ярославлі під час похорону
Підкаменя.
партизана.

Ф

Ґ

Г
Г

алевський Станіслав – неопресвітер,
жесяк Станіслав – нар. у 1909 році,
нар. у 1914 році в Красноставі,
рукоположений у 1933 році. У 1939 році
рукоположений у 1939 році (у Любліні, – вікарій у парафії Ківерці Луцького повіту.
для Луцької дієцезії). У 1939 році добрався Загинув після тортур, організованих УПА
до Красноставу і там був застрілений 14 січня 1944 року у костелі в Порицьку
есесівцями влітку 1943 року.
на терені Володимирського повіту, де
хотів віддати шану парафіянам тієї парафії,
аліцький Броніслав – нар. у 1884
замордованим 11 липня 1943 року.
році, рукоположений у 1908 році в
Житомирі, почесний канонік колегіати в
утка Броніслав – нар. у 1913 році
Олиці. Настоятель парафії у Володимирів Мєжиці. Вікарій парафії Малина в
Волинському. Заарештований навесні 1940 повіті Дубно. Від 8 лютого 1941 року –
року НКВД і приречений у груповому ув’язнений у концентраційному таборі
Луцькому процесі на смерть. Замордований в Дахау, загинув у транспорті інвалідів 6
НКВД під час розстрілу (23) 25 червня 1941 травня 1942 року.
року близько 2 тисяч ув’язнених у Луцькій
ваніцький Стефан – нар. у 1904 році,
в’язниці.
рукоположений у 1927 році. Магістр
алецький Станіслав – нар. у 1895 канонічного права. У 1939 році – настоятель
році, рукоположений у 1919 році. Від парафії Кременець. За доносом українських
1935 року – настоятель парафії Софіївка, шовіністів – заарештований гестапо у
біля Ківерець. Замордований 1 липня вересні 1942 року, а 6 лютого 1943 року (23
1941 року в дверях костелу радянськими лютого 1943 року), застрілений у в’язниці
солдатами, які відступали перед німцями, в Рівному.
тому що став в обороні парафіянок, яких
х Вінценти – нар. у 1887 році,
хотіли зґвалтувати. За іншою версією,
рукоположений у 1926 році. Від 1937
замордований 1 липня 1943 року УПА.
року – настоятель парафії Птича в деканаті
рабовський Генріх – нар. у 1907 році, Дубно. У 1940 році – заарештований
рукоположений у 1934 році, настоятель НКВД і ув’язнений у Луцьку. Пережив
парафії Поворськ. Загинув трагічно в Холмі масові вбивства в’язнів у Луцькій в’язниці
в 1945 році.
наприкінці червня 1941 року. Зник, і
подальша доля священика невідома.
рабовський Зиґмунт – нар. у 1897
році в Єнджейові, рукоположений
нашек Станіслав – нар. у 1874 році,
у 1923 році. У 1939 році – настоятель
рукоположений у 1905 році. Настоятель
парафії Шумбар у Кременецькому повіті. парафії Калинівка. Поранений німцями у
У серпні 1939 року – призваний до війська, битві під Писаровою Волею (Волинь) 18
як капелан. Близько 10 червня 1940 року квітня 1944 року. Добитий угорськими
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цвинтарі

у

росевич Адольф – нар. у 1887 році,
рукоположений у 1911 році. Під
час війни – настоятель парафії Ланівці
Кременецького повіту. Існують дві версії,
що стосуються причини смерті. Згідно
однієї – загинув у Львові в серпні 1944
року під час бомбардування залізничного
вокзалу, згідно другої – застрілений у
серпні 1944 року в транспорті до Дахау.
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М

іхаляк Владислав – нар. у 1911 році,
рукоположений у 1935 році. У 1939
році – префект (катехит) у Кременці, потім
у Ковелі. У переддень війни став військовим
капеланом. Застрілений німцями 27 червня
1942 року на залізничній станції Влощова.

М

іхулка Ян, майор – нар. у 1892
році в місті Хлопи Рудківського
повіту, рукоположений у 1917 році.
Від 1938 року – капелан постійної
служби, настоятель військової парафії у
Володимирі-Волинському. Під час війни
отвіцький Ян – нар. у 1898 році, – шеф душпастирства 27 Дивізії Піхоти у
рукоположений у 1923 році (1922). Ковелі. Перебував у німецькому полоні,
У 1939 році – настоятель парафії Хринів в’язень концентраційних таборів Ротенбург,
Володимирського повіту. Застрілений 11 Бухенвальд, Дахау, де помер 7 листопада
липня 1943 року УПА, під час недільної св. 1942 року.
Меси у костелі в Хринові. Тоді замордували
ілевський Домінік – нар. у 1898 році,
в костелі близько 200 згромаджених осіб.
рукоположений у 1929 році. Від 1933
раєвський Луціан – нар. у 1875 році, року – настоятель парафії Глубочок біля
рукоположений у 1898 році. У 1939 Острога. Капелан партизан. Заарештований
році – настоятель парафії Мізоч в деканаті НКВД у своїй парафії та ув’язнений.
Острог, повіт Дубно. З дієцезії виїхав у Подальша його доля невідома. За деякими
1944 році. Загинув 31 серпня 1944 року під повідомленнями пережив війну, а після
час Варшавського повстання, під грузами 1945 року – залишився на терені дієцезії.
костелу Сестер Сакраментек.
еймак Вацлав – нар. у 1882 році,
юзар Мар’ян – діяч гарцерства,
рукоположений у 1907 році. Шамбелян
капітан запасу, нар. у 1895 році в Святішого
Отця,
канонік
Луцького
Кракові. Священик Краківської дієцезії, кафедрального капітулу і ректор Духовної
від 1931 року – головний капелан Спілки семінарії в Луцьку. У 1939 році став
Польських Гарцерів, катехит у Тшебіні. настоятелем парафії Новий Свєжень у
Мобілізований,
будучи
військовим повіті Столпці. Застрілений у Колдишеві
капеланом, разом із армією прямував за Буг. біля Баранович у 1942 або 1943 роках.
Загинув 13 вересня 1939 року від осколка Згідно іншого повідомлення, замордований
бомби під час нальоту, коли перев’язував у 1942 році німцями в Столпцях.
поранених солдат на залізничній станції у
ринт Петро – нар. у 1883 році в с.
Рівному.
Понємон, рукоположений у 1906
аєвський
Іннокентій-Вацлав
– році. У 1939 році – декан і настоятель
нар. у 1896 році, рукоположений парафії Устилуг у Володимирському
у 1923 році. У 1939 році – настоятель повіті. У 1939 році, під час перетину Бугу,
парафії Мельниця Ковельського повіту. заарештований німцями, ув’язнений у
Українські поліцейські 18 березня 1943 замку в Любліні, потім в концентраційних
року випровадили 19 польських родин таборах Сахсенхаузен і Дахау від 14 грудня
і католицького священика з Мельниці. 1940 року. Загинув у транспорті інвалідів 18
Жертвам (80 осіб) були зав’язані руки травня 1942 року.
колючим дротом і 19 березня 1943 року
лоскєвич Валеріан – нар. у 1878
замордовано в лісі, розташованому поблизу.
році, рукоположений у 1901 році.
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Прелат, д-р канонічного права, колишній
ректор Духовної семінарії в Луцьку. У
1939 році – настоятель парафії Олика. Під
час війни – капелан Згромадження Сестер
Пресвятої Родини з Назарету у Варшаві по
вул. Черняківській, де був убитий 27 серпня
1944 року, під час варшавського повстання.

П

узиревич Олександр – нар. у 1893
році, рукоположений у 1918 році.
Настоятель парафії Горохів. Після 17
вересня 1939 року – заарештований
і вивезений до СРСР. Подальша доля
священика невідома. [Після війни працював
у парафії Жґув – прим. «ВзВ»].

Р

утковський Франциск – нар. у 1882
році, рукоположений у 1906 році. Від
1919 року належав до Луцької дієцезії. У
1939 році – настоятель парафії Літовиж у
Володимирському повіті. Заарештований
совєтами у 1939 році, застрелений НКВД у
луцькій в’язниці 22 червня 1941 року.

Ш

авловський Болєслав – нар. у 1900
році, рукоположений у 1923 році.
Секретар єпископського суду, нотаріус
Луцької курії. У 1939 році – настоятель
парафії Порицьк. Від пострілів УПА 11
липня 1943 року, під час св. Меси у костелі
в Порицьку, помер у результаті отриманих
ран. Прислужники загинули на місці, біля
вівтаря. Автоматними чергами застрелено
тоді в костелі близько 500 осіб.

Щ

ербицький Ієронім – нар. у 1910
році,
рукоположений
у
1933
році. Настоятель парафії Теслухів у
Берестецькому повіті. Після вбивства
польського населення боївкою УПА у
березні 1943 року переїхав до Вовковиїв у
парафії Лисин. У травні 1943 року приїхав
до нього о. Я. Цімінський. Обоє у тому
ж самому місяці були схоплені УПА у
Вовковиях і після неймовірних тортур,
зв’язані колючим дротом, втоплені в
криниці.

Ш

остак Юзеф – нар. у 1905
році,
рукоположений
у
1933
році. У 1939 році – настоятель парафії
Малі
Голоби
в
деканаті
КаміньКаширський. Замордований українськими
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націоналістами у жовтні 1943 року, разом
із братом Петром Мойсейонком, піяром,
під час повернення з похорону о. Боррелля
в Любешові. Обидвох перед смертю
піддавали тортурам.

Ш

пачинський Владислав – нар. у
1887 році, рукоположений у 1910
році в Житомирі. На початку 30-х років
ХХ століття був викладачем канонічного
права в Луцькій семінарії. У 1939 році –
катехит шкіл у Ковелі, почесний канонік
Луцького кафедрального капітулу. 15
червня 1940 року заарештований НКВД в
Ковелі, ув’язнений в Луцьку і приречений
на смерть. Вирок замінили на працю в
таборах. Найімовірніше загинув 25 червня
1941 року у в’язниці в Луцьку під час
жорстоких знищень в’язнів або – за іншими
повідомленнями – по дорозі на заслання до
табору.

С

лива Юзеф, капітан запасу – нар. у
1905 році в Тарноруді біля Скалату,
рукоположений у 1928 році. Настоятель
парафії Боремель. У серпні 1939 року
призначений капеланом 2 Полку Кінних
Стрільців у Волинській Бригаді Кавалерії.
Заарештований гестапо в Дубні, ув’язнений
в офлазі (таборі для офіцерів), потім
перебував у концентраційних таборах в
Освєнцімі, потім – від 4 травня 1941 року –
в Дахау, де загинув 2 жовтня 1942 року.

С

нєгоцький Стефан – нар. у 1914 році,
рукоположений у 1939 році у Вільно
для Луцької дієцезії. У 1939 році – вікарій
у Ліді (Віленська дієцезія). Заарештований
у 1942 році та ув’язнений у Ліді. Там
застрілений 20 березня 1943 року гестапо.

Т

окажевський Мар’ян – нар. у 1873 році
в Шепінках біля Бару, рукоположений
у 1896 році. Належав спочатку до
Кам’янецької, а потім до Луцької дієцезій.
У результаті конфліктів із царською
владою був переслідуваний, у перші 20
років священства працював у 27 парафіях.
Від 1920 року був капеланом Війська
Польського. Потім капеланом маршала Ю.
Пілсудського у Бельведері і президента РП С.
Войцеховського. Після замаху Пілсудського
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в 1926 році відмовився від функції капелана
і в 1930 році переїхав до Луцької дієцезії. Від
1931 року був настоятелем парафії в Ковелі.
У 1934 році Папа Римський призначив
його
апостольським
протонотаріусом.
Після заняття СРСР у вересні 1939 року
терену парафії, організував допомогу
втікачам. Заарештований 28/29 червня
1940 року в Луцьку, ув’язнений у Ковелі
та Луцьку. У процесі 1-2 листопада 1940
року приречений на смерть із заміною на
10 років таборів. Відмовився написати
прохання про помилування і 1 квітня
1941 року вивезений до Києва із в’язниці
в Луцьку. Ймовірно загинув 1 квітня 1941
року під час вивезення.

Т

русс Болєслав-Цир’як, – майор – нар.
у 1890 році, рукоположений у 1915
році. Священик Луцької дієцезії. З 20-их
років ХХ ст., зокрема, настоятель парафії
в гарнізоні Демблін, Коцк. У вересні
1939 року призначений на посаду шефа
душпастирства Армії «Краків». До штабу
добрався лише в Любліні. Опинився в
німецькому полоні. Сидів в Мурнау, потім
в таборах Бухенвальд і Дахау, там помер 12
червня 1942 року.

Т

ишка Міхал, – капітан запасу, – нар. у
1906 році, рукоположений у 1930 році
в Луцьку. Від 1931 року був катехитом
і військовим капеланом, від 1938 року
був капеланом полку Корпусу Охорони
Пограниччя «Здолбунів». Заарештований,
у 1940 році приречений на смерть. Вирок
замінили на табори. До 1941 року перебував
у в’язниці в Луцьку.

Т

ужанський Константи – нар. у 1899 році,
рукоположений у 1923 році У 1939 році
парох парафії Вишгородок, дек. Кременець.
У липні 1943 року замордований УПА в
селі Кусківці.

У

рода Миколай – нар. у 1883 році,
рукоположений у 1906 році, як
священик Луцько-Житомирської дієцезії.
Від 1939 року парох парафії Грушвиця в дек.
Рівне. Заарештований у 1940 р., і вивезений
до табору біля Архангельська. Там помер 11
липня 1942 року.
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В

альчак Петро – парох парафії Лаврів.
Загін УПА в березні 1943 року напав на
дім священика в селі Пізнанка. Його та інші
особи, які там були, втопили в криниці.

В

елік Павло – нар. у 1872 році,
в м. Полюбіче повіт Сєдльце,
рукоположений у 1903 році, як священик
Луцько-Житомирської
дієцезії.
Після
1920 року працював на терені дієцезії
по радянському боці. Заарештований у
1935 році і засуджений на 5 років таборів.
Покарання відбував в Карлагу на терені
Казахстану. Звільнений у 1940 р., замешкав
у конспіративно діючих Сестер Слуг Ісуса.
10 липня 1940 року знову заарештований
і приречений до розстрілу із заміною
на 10 років таборів. Покарання відбував
у Казахстані, опікувався засланими
черницями. Помер у таборі 12 березня 1942
року.

В

озницький Казимир – нар. у 1898 року
в с. Пухово у Люблінському воєводстві,
рукоположений у 1921 році. Закінчив студії
на факультеті канонічного права. Був віцеректором Духовної семінарії в Луцьку. Від
1934 року – ректор костелу Найсвятішого
Серця Господа Ісуса на передмісті Луцька
Красне. Під час радянської окупації
заарештований 2 червня 1940 року в Луцьку
і приречений до 3 років таборів. Покарання
відбував у Каргопольлагу в Архангельській
області. Після амністії для поляків від
серпня 1941 року добрався до збірного
пункту Польської Армії, яку створював
генерал В. Андерс в Бузулуку. Однак помер
11 грудня 1941 року з виснаження через
2 дні після прибуття до збірного пункту
польських солдат.

З

єнтара Станіслав – нар. у 1886 році,
рукоположений у 1915 році, Салезіянин,
у 1928 р. перейшов до світського кліру
Луцької дієцезії. Від 1935 року – катехит
у Рівному. У конспірації – організатор
Союзу Збройної Боротьби (ZWZ) в окрузі
Рівне. Заарештований 22 квітня 1940 року
в Рівному НКВД і приречений на смерть.
Вирок виконали 31 березня 1941 року у
в’язниці в Рівному.
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илінський Болєслав – нар. у
1894 році в Любачі біля Березини
на Білорусі. Навчався на теологічному
факультеті в семінаріях: в Петербурзі, в
Житомирі й Тарнові, рукоположений
у 1920 році в Тарнові. У міжвоєнний
період конспіративно працював на терені
дієцезій в СРСР. Заарештований у 1926
році і посаджений до в’язниці Головного
Політичного Управління в Олевську.
Оскарженений за шпигунство на користь
Польщі, засуджений на смерть. Перебував у
в’язницях у Чернігові, потім у Москві для
можливої заміни за ув’язнених у Польщі
радянських диверсантів. Однак, скерований
до табору на Соловках. Після втечі у 1930

Б
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році з табору під Архангельськом і 6-ти
тижневої мандрівки, повернувся до Польщі.
У 1930-1939 роках парох у прикордонних
з СРСР парафіях Поворськ і Людвипіль
(нині: Соснове – прим. «ВзВ»). Після
агресії СРСР на Польщу 18 вересня 1939
р. втікав з парафій у західному напрямку.
Заарештований радянським солдатом 18
вересня 1939 році на вулиці у ВолодимиріВолинському, загинув безвісті.
Адам Перетяткович
З польської переклала
Людмила Поліщук

ЧЕНЦІ, ЗАМОРДОВАНІ
В 1939-1945 РОКАХ
НА ТЕРЕНІ ЛУЦЬКОЇ ДІЄЦЕЗІЇ
ЛАТИНСЬКОГО ОБРЯДУ

оррелль Ян Sch. P. – нар. у 1867 1939 року в монастирі в Непокалянові.
році Кастеллар (Каталонія, Іспанія), Загинув 11 вересня 1939 року від бомби
рукоположений у 1891 році. У 1939 р. в Любомлі на Волині.
магістр новіціату в Любешові. Помер
ипинський Ґеральд OFM Conv.,
28 жовтня 1943 року від ран, отриманих
брат – нар. у 1914 року в Жніні,
під час вибуху міни, підкладеної біля
новіціат від 1 лютого 1939 року.
костелу.
Розстрілений у 1944 році в Рівному на
лечман Юзеф-Каміль OCD – нар. Волині.
у 1909 році, у Полянці Великій біля
асонь Ян-Ципріян OCD, брат –
Освенцима, в ордені від 1923 року,
нар. у 1879 році в Новій Горі біля
рукоположений у 1933 році. Від серпня
Черни.
Від 1932 року в монастирі у
1939 року – настоятель монастиря у
Новому Вишневці. На загрозу з боку Вишневці, де був садівником. Історія
УПА і за порадою угорських солдат, смерті подібна як о. Ґлечмана. Боївка
був переконаний виїхати в лютому УПА напала на монастир 7 січня 1944
1944 року з монастиря до Генеральної р. і його в підвалі задушили паском.
Губернії. Однак, залишився на місці, Разом із ченцями замордували 50
і парафії не залишив. Уночі з 7 на 8 поляків, котрі шукали притулку в
лютого 1944 року був заволочений монастирському костелі.
боївкою УПА до підвалу і там убитий.
ойсєйонек Петро Sch. P., брат
–
нар. 1898 році, чернечі обіти
отиня Ян OFM Conv., брат – нар. у
1917 році, почав новіціат 1 лютого склав 1 січня 1935 р., був економом у
монастирі в Любешові. Замордований
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в Любешові УПА в жовтні 1943 р. під
час повернення з похорону о. Боррелля.

С

ьвєжевський Кизимир OFM Cov.,
брат – нар. у 1908 році, чернечі обіти
склав у 1933 році. Належав до монастиря
в Непокалянові. Замордований восени
1939 р. українськими націоналістами
на Волині.
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рукоположений у 1935 році. У 1939
році префект в колегії в Любешові.
Виведений раннім ранком 5 червня чи
5 серпня 1941 році і застрілений у лісі
біля Любешова.
опрацював
Адам Перетяткович

В

З польської переклала
родарчик Людвік OMI – нар. у
Людмила Поліщук
1907 році в Радзьонкові на Сілезії,
рукоположений у 1933 році. Від 28
серпня 1939 року парох парафії Окопи. [Adam Peretiatkowicz, „Księża ofiary zbrodni
6 грудня 1943 року викрадений з wojennych lat 1939-1945 na terenie diecezji
костелу через УПА. Після попередніх łuckiej obrządku łacińskiego”, „Zakonnicy
катувань, замордований 7 грудня 1943 zamordowani w latach 1939-1945 na terenie
року в Карпилівці.
diecezji łuckiej obrządku łacińskiego” [w:]
айонц Александр Sch. P. – нар. „Lista strat wśród duchowieństwa metropo1906 року в Кросні, Львівське lii lwowskiej obrządku łacińskiego w latach
воєводство Перемишльська дієцезія, 1939-1945”, Opole 2005, s. 45-56.]

З

Спадщина

З ІСТОРІЇ КОЛИШНЬОГО
ПОЛЬСЬКОГО КЛАДОВИЩА
У М. ДУБНІ
В одній з епітафій сказано:
“Перехожий не поспішай, зупинись!”.
У тиші багатовікового дубенського
кладовища, не раз відвідуючи могилки
рідних та близьких, замислювались
люди над минулим і майбутнім. Бо,
як писав невідомий автор: “Раніше чи
пізніше ми всі поспішаємо до єдиного
житла (могили)”.
Серед пам’ятників та могил були
місця спочинку відомих та знаних
людей. Існують свідчення, що на
цьому кладовищі спочиває Діонісій
Міклер – ірландський садівник,
запрошений князем Любомирським

для впорядкування парку Палестина.
Серед спочилих і батько Антонія
Мальчевського – класика польської
літератури, автора поеми “Марія”.
І Едуард Борович, який за УНР
був головою управи й після смерті
похований
на
цьому
цвинтарі.
Пам’ятки, родинні склепи могли
пригадати відвідувачам багато знаних
і відомих родин Дубна як польського
походження, так і чеського... Спокій і
тиша панували тут.
За спогадами мешканців прилеглих
вулиць, тут завжди панувало царство
флори,
місця
поховання
були
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впорядковані, прах померлих єднали
з небом три каплички. За спогадами
85-річної Лідії Василівни Куниці, тут
поряд з старими і молодими деревами
буяло різнотрав’я. Довгий час (аж до
1980 року) за кладовищем доглядав
пан Панагайба, або, як місцеві діти
його називали, дід Панагайба. Посеред
кладовища йшла велика алея, по краях
якої в три ряди були насаджені квіти,
які цвіли від ранньої весни до глибокої
осені, ними займався зять сторожа
Зігмунд.
Не
одні
життєві
історичні
буревії пережило це кладовище. У
роки другої світової війни під час
визволення Дубна у лютому 1944
року тут був розташований штаб
29-го гвардійського кавалерійського
полку 8-ої гвардійської кавалерійської
Одна з каплиць на цвинтарі
в Дубні
дивізії. Із каплички командир 29-го
Фот. о. Вітольд-Йосиф Ковалів
полку В.-Ф. Сімбуховський керував
визволенням міста.
Однак за всю війну кладовище рідних, щоб мати змогу перенести їх
не постраждало так, як за останні на інші кладовища міста. Усі пам’ятки
десятиліття ХХ століття. Сьогодні скинули в одну велику яму й засипали
важко
пригадати
мешканцям землею, ще й зараз вони виглядають
навколишніх будинків, в якому саме до живих своїми куточками. Однак
році тишу останнього притулку дехто не хоче помічати цього німого
людей порушив гуркіт бульдозерів, звернення до прийдешніх поколінь,
сюди зігнали вихованців дубенської приїжджаючи на базар, прив’язує
трудколонії, і почались роботи по коней до цвинтарної огорожі, саме в
ліквідації кладовища, яке нібито згідно місці поховання пам’ятників.
Небайдужі руки Галини Петрівни
розпорядження головного санітарного
лікаря країни на той час пережило свій Старокожевої насадили на цьому місці
термін. У спогадах багатьох залишився дурману:
– Може, хоч його будуть боятись, а
тяжким слідом той день. Одні просили
то ніякі слова не доходять...
не руйнувати кладовище:
Видно, правду говорили наші
–
Людоньки, змилуйтесь. Що ж
прадіди, що боятись потрібно не
ви такий глум над костями робите?!
Інші приходили зберегти могилки мертвих, а живих.
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У 1985 році, коли стали готуватись
до святкування 40-річчя Перемоги,
відкриття меморіалу героям танкової
битви, дізнались про те, що до Дубна
приїдуть однополчани Сімбуховського,
ті, хто у роки війни власним тілом
закривали відвойовані рубежі. Тоді й
виникла думка зробити тут парк імені
героя війни, й розпочались роботи по
окультуренню і приведенню хоча б в
більш-менш належний стан території
колишнього
кладовища.
Однак
відгриміли святкові фанфари і знову
забуття запанувало над цим куточком
міста. Хоча це не зовсім вірно.
Прихожани костелу Яна Непомуцена
разом зі своїм тодішнім ксьондзом
Тадеушом Бернатом встановили біля
каплички хрест і приходили молитись
за упокій спочилих душ. Однак
чиясь недобра рука сплюндрувала і
його. Хрест підпалили, та не встигли
допалити до кінця. Чиясь добра рука
підняла з землі й рештки прибила до
дерева.
Ще дехто теж не забував дороги
сюди, регулярно, під покровом ночі,
а дехто не соромився це робити і
вдень, стали виносити сміття зі своїх
помешкань. А що? Ніби нікому не
заважає, а мертві не образяться, бо
мовчать. Та й економія грошей, так
як за вивезення сміття не потрібно
платити.
Громадськість міста неодноразово
обурювалась з даного приводу і
спільні заяви друкувались в місцевій
пресі, а так як від міської влади не
поступило результативних рішень,
вирішили самотужки взятись до
справи. 18 вересня замість звичайного
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походу на базар дубенчани у робочому
одязі прийшли на польське кладовище.
Активну участь по наведенню тут
порядку взяли представники УМСА,
Товариства
польської
культури
Дубенщини, “Стромовки”, “Жіночої
громади”, Союзу Українок, студенти
та викладачі медичного училища,
екологи на чолі з вчителями гімназії
№ 2, журналісти газети “Наше
дзеркало”. Велику допомогу в роботах
надали Дубенський міськрайонний
центр зайнятості та управління
житлово-комунального господарства.
Не залишився осторонь і голова
райдержадміністрації В. Богуцький,
який виділив кошти для придбання
рукавичок і пакетів для сміття.
Кожен, хто прийшов сюди, трудився
заповзято, адже прийшов за покликом
власного серця. Тому і було зроблено
чимало: облаштовано чималий шмат
території, розчищені і впорядковані
могили, що залишились, частково
вичищено каплицю... Одного сміття
було вивезено більше трьох причепів.
– Та це лише початок робіт! –
запевнила одна із організаторів акції
Людмила Гнатівна Корнійчук. –
Попереду ще багато потрібно зробити!
Ерна Шевчук
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Свідоцтво

“СТАТИ КАЗАШКОЮ”
Клаудія Вальбуена ніколи не
думала, що їй прийдеться жити в
місцевості, такій віддаленій від її
батьківщини, Чілі. Десять років тому
прибула до Казахстану, щоб розпочати
працю Opus Dei. “Пристосування”
було довгим процесом, але вже
відчуває себе наполовину казашкою.
Нині мешкає і працює в Алмати.
“Є люди, які жадають пригод.
Я ні. Була дуже задоволена тим,
що
могла
мешкати
протягом
певного часу в Італії, поки мені не
запропонували жити в Казахстані.
Вирішила, що потрібно спробувати
і сказала, що їду”, визнає Клаудія.
Стати казашкою, – це “процес
культурної, фізичної і психологічної
змін, які вимагають відкритості й
пристосування. Казахстан – це держава
з номадичними коренями, де живе більше
130 етнічних груп. Має як східну, так
і совєтську культури (були під гнітом
царів, а потім комуністів). Для нас все
здається тут іншим: їжа, клімат, чи
спосіб зв’язку між людьми: дбають
про збереження здорової дистанції,
але одночасно відкриті й гостинні”.
Більшість людей – це сповідники
Ісламу, хоча тут є також православні,
російського походження. Католики
є меншиною, а процес євангелізації
починається від навернення. “Люди мало
мають релігійної культури, бояться
говорити на ці теми, хоча бачать
потребу шукати Бога в їхньому житті”,
пояснює Клаудія. “Поволі, духовність
св. Хосе Марії відкриває собі дорогу.
Ключовим є те, що вони відчувають
себе дуже вільними і наближаються
до віри, бо самі цього хочуть”.

Клаудія Вальбуена
Фот. Архів
НА ПРОХАННЯ ЙОАНА ПАВЛА ІІ
“Почати працю Діла в цій державі було
безпосереднім проханням Йоана Павла
ІІ, котрий був в Астані, нині столиці
держави, в 2001 р.”, підкреслює Клаудія.
Йдучи за порадою Папи Йоана Павла
ІІ, єпископ Казахстану відправився на
розмову з Прелатом Opus Dei в 1994
р., тому що потребував установу, яка
могла б зайнятися навчанням і працею
на користь молоді в його державі.
Прохання було виконане в 1997 р., коли
туди прибули перші члени Opus Dei.
Пошук місця проживання і праці було
першою річчю, яка стояла перед Клаудією
та її товаришами, котрі прилетіли до
Казахстану в 1998 році. Коли знайшла
роботу вчителя англійської мови,
почала одночасно вивчати дві офіційні
державні мови: російську і казахську
(ця друга турецького походження).
“Почала читаючи уроки в Кімеп,
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Діло дійшло до Казахстану на безпосереднє бажання Йоана Павла ІІ
Фот. Архів

Клаудія Вальбуена
Фот. Архів
школі бізнесу в Алмати, яка була однією з
перших, що готувала молодих студентів
для зайняття молодим ринковим
господарством. Нині маємо тут різні
праці, а троє, наймолодших з нас, почали
тут навчатися”, – розповідає.
ПРОЕКТИ МРІЙ
Головним апостольським проектом
у державі є Центр Формації і Готельної
Справи. “Хочемо, щоб сприймалося
служіння і працю в домі, як щось
важливе для суспільства, тому що під
час комунізму не надавали їм жодної
цінності”, пояснює. Нині отримує
кошти на інвестиції, а також старається
про дозвіл на будівництво.

Протягом 10 років, ті вірні Прелатури,
турбувалися про навчання жінок з
пункту людського і суспільного бачень,
і були відкриті на всі суспільні класи.
Цим способом старалися передавати
добрі принципи в питаннях родинних
цінностей, а також громадянських
ініціатив.
Якщо йдеться про апостольство,
пояснює, то “йдеться про апостольство
дружби, тому що люди, бачачи твоє
життя, цікавляться Богом і нашою
працею. Бога не можна нав’язати, але
мої колеги самі розуміють, що їхньому
життю чогось бракує, і що можуть
дати надприродний вимір всьому, що
роблять”.
Клаудія Вальбуена
З польської переклала
Владислава Криницька
Джерело:
http://www.opusdei.pl/art.php?p=35329
22 вересня 2009 р.
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Свідоцтво

„ВІННИЦЯ: ЗЛОЧИН БЕЗ КАРИ”
Такий заголовок, що нав’язується
до роману Достоєвського, має видана
в Києві в 1994 р., кілька сот сторінкова
книжка про масові злочини, вчинені у
1937-38 роках НКВД у Вінниці. Книжка
вміщує документи і спогади свідків
тих подій. Серед жертв було кілька
сот поляків, про що свідчать вміщені
в книжці списки замордованих. Однак,
варто наблизити читачам цей фрагмент
історії ХХ століття, особливо тому, що,
подібно як Катинь, донедавна старанно
приховувався.
У Вінниці є, так як і в інших великих
містах колишнього Радянського Союзу,
збудований із усім соціалістичним
розмахом, парк Культури і Відпочинку.
Сотні, тисячі мешканців міста там
забавляються на часто організовуваних сумління перед тим, як посадить
народних гуляннях; діти користуються дитину на карусель, під якою, можливо,
з розваг постійного луна-парку. Коли лежить її прадідусь...
наприкінці 80-тих років ХХ століття
Перші публікації, що стосуються
показав моїм вінницьким приятелям енкаведистських масових злочинів
французьке видавництво, присвячене у Вінниці, з’явилися вже у 1943 р.
сталінським злочинам і величезному у Канаді й США. Їх авторами були
цвинтареві жертв, на якому совєтська українські вчені, котрі втекли від
влада розмістила спортивні площадки, комуністичного терору “за велику
алеї, фонтани, поставила каруселі й воду”. Один із них, Михайло Сележко,
гойдалки, всі одноголосно вирішили: свою статтю, видану в 1943 р. в Нью“Це західна пропаганда. Не було Джерсі, назвав: “Вінниця – Катинь
жодних злочинів у Вінниці!”.
України”. Подібними порівняннями
Нині там побудовано цвинтарну користуються до сьогодні багато
церкву-каплицю, встановлено два істориків. Не без доказів, такі методи,
пам’ятники з таблицями, що увічнюють які перший раз НКВД застосувало у
злочини, але луна-парк функціонує Вінниці (постріл у потилицю, зв’язані
надалі. Багато хто не хоче повірити ззаду руки), були використані пізніше в
своїм українським історикам. Так екзекуціях польських офіцерів в Катині,
вигідніше: не потрібно мати докорів Мєдноє, Харкові чи Старобєльську.
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більше 7 мільйонів мешканців сіл.
Пізніше масові арешти жовнірів
із
армії
Петлюри,
української
інтелігенції та духовенства, аж врешті
прийшов 1937 рік. Розпочалося від
широкомасштабних арештів “ворогів
народу” на терені Поділля. Частину
вінницьких шкіл замінили на в’язниці
НКВД. Наприкінці березня 1938 р.
до чудового саду по вул. Підлісній, 1
почали звозити дошки, цеглу, цемент
і вапно. Незабаром увесь садок був
обгороджений
високим,
щільним
парканом. Виселили навколишніх
мешканців. У ночі часто було чути шум
моторів автомашин, одна за другою
під’їжджали вантажні машини із
згашеними фарами.
Аполон Трембовецький, вінницький
журналіст і педагог, один із небагатьох
енкаведиських арештантів, випущених
Тодішний німецький плакат
із в’язниці після зайняття міста німцями,
Фот. Архів у своїй книжці “Злочин у Вінниці”,
Однією,
можливо
чи
не виданій у США в 1943 р. згадує, що
найважливішою, з причин масових часто було чути з огородженого саду
злочинів в Україні було бажання крики людей, котрі копали великі
відплати за 1919 і 1920 роки, за битву квадратні ями глибиною, яка доходила
українців під проводом Петлюри до 5 метрів.
У 1943 році, після вторгнення
разом із польським військом маршала
Пілсудського
проти,
заливаючих німців до Вінниці, поінформовані
край, більшовиків. Вінниця, в якій мешканцями гітлерівці, запросили до
обидва командуючі приймали парад міста комісію Міжнародного Червоного
Протягом
двох
тижнів
військ, які здобували Київ, була місцем Хреста.
особливо зненавидженим Сталіним. розкопали у садку по вул. Підлісній, 1,
Отже, нічого дивного, що божевільний 19 могил загальною площею 228 кв. м.
комуністичний терор – власне цього Знайдено останки 580 осіб.
Іншим місцем братських могил
міста мусив доторкнутися найбільше.
Перш за все, однак, совєтська був православний цвинтар, де у
влада спричинила відомий “великий п’ятнадцяти ямах розміром 3х3 метри
український голод”. У 1932-1933 знайдено чергові жертви сталінського
роках загинуло з голоду, спричиненого терору. Ось як представляє цей факт
рестрикційною політикою Москви, А. Трембовецький: “На очі зібраних
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з’явився кошмарний образ: у могилах
лежали закатовані мученики зі
зв’язаними руками і дірами від
пострілів у потилицю. Чергові шари
трупів присипані вапном, найбільший
шар
був
засипаний
десятками
селянських хусток, сукенок, каптанів і
нічних сорочок. Усе це знову засипане
вапном...”.
Найбільшу кількість могил відкрито
в парку Культури і Відпочинку ім. М.
Горького. Почалися братські поховання.
Перше відбулося 12 червня 1943
року. Поховано 230 тіл. На протязі
наступних чотирьох місяців ще кілька
днів відбувалися чергові поховання.
Загалом до 3 жовтня 1943 р. відбулося
19 поховань. Усього поховано 9439
осіб. Серед них було майже тисяча осіб
польського походження. Так виходить
із, доданого до вищезгаданої книжки,
списку. Ось кілька виписок із цього
списку, що стосуються поляків:
ч. 14 – Баліцький Рафал, 45 років,
землероб, село Бригідівка, арештований
27.ХІ. 1937 р., жінка Марцеліна,
ч. 120 – Ґлушко Войцех Адамович,
поляк, 52 років, колгоспний землероб,
село Хутір, повіт Бар, арештований
23.ХІІ. 1937 р., жінка Мар’я,
ч. 567 – Станішевський Адольф
– поляк, бухгалтер, місто Брацлав,
арештований в грудні 1937 р., наречена
Емілія Добжанська,
ч. 666 – Якубовський Боніфацій –
поляк, 65 років, колгоспний землероб,
село Вуйтовці (нині Жданівка),
Хмельницький повіт, арештований
18.IV. 1938 р., жінка Павліна.
Багато прізвищ, які знаходяться у
цьому списку, мають польське звучання,
хоча
не
подана
національність

стор. 35

П’ять костельних печаток,
знайдених серед замордованих
священиків у Вінниці
Фот. Архів
замордованого. Однак, можна з великою
ймовірністю думати, що принаймні
частина тих людей – це поляки.
Наприклад: Березовський Міхал (ч. 28),
мати Яніна, Беднарський Юліуш син
Станіслава (ч. 30), Брунецький Юзеф
син Фелікса (ч. 62), Борковський Ян
син Яна (ч. 69), Вавронський Хіляр (ч.
71), Вдовицький Томаш (ч. 93), жінка
Кароліна.
Це виписка тільки з першої “сотні”.
А таких “сотень” є 95!
Досліджуючи вінницькі братські
могили, міжнародна комісія, у склад
якої увійшли: проф. анатоміі Сьоенен
з Бельгії, д-р Міхайлов з Інституту
Судової Медицини в Болгарії, проф.
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судової медицини – Каццаніґа з Італії, засвідчено дві чи три вогнестрільні
д-р Поортен з Інституту Патологічної рани.
Анатомії в Амстердамі (Голандія),
Читання книжки “Вінниця: Злочин
проф. Біркле з Інституту Судової без кари” дуже живо нагадує опис
Медицини в Бухаресті (Румунія), проф. злочинів, вчинених НКВД щодо
судової медицини Крсек з Братислави польських офіцерів. Отже, нічого
(Словаччина), проф. судової медицини дивного, що Вінницю часто порівнюють
Оршош з Будапешту (Угорщина), із Катинем. Шкода, що не всі; однак, не
проф. анатомії Песонен з Гельсінкі так легко викоренити з голів мешканців,
(Фінляндія), проф. Дювуар з Інституту вдовбану літами, “віру” про державу, в
в Парижі (Франція), проф. Юрак якій, як у жодній іншій, людина вільно
з Університету в Заґребі (Хорватія), дихає. “Я другой такой страны не знаю,
проф. Гаґковіст з Університету ім. где так вольно дышит человек!...”.
Кароля в Стокгольмі (Швеція), а також
Нещодавно мої вінницькі учні
два професори судової медицини з заспівали мені нову версію цієї
Німеччини, протягом трьох днів, від 13 популярної в колишньому СРСР пісні:
до 15 липня 1943 р., вела дослідження “Я другой такой страны не знаю, где
братських могил.
так еле дышит человек...”.
У протоколі, датованому 15 липня
І, ймовірно, ця версія є ближча
1943 р., комісія засвідчила, що знайдено правди!...
три місця братських поховань жертв
На основі книжки: “Вінниця: Злочин
сталінізму 1937-38 років:
без кари – документи, свідчення”. –
І. “Сад грушевий” – 38 братських Київ, 1994. – СС. 333.
могил,
ІІ. “Православний цвинтар” – 40
опрацював
братських могил,
Збіґнєв Левінський
ІІІ. “Парк Відпочинку” – 35
братських могил.
У могилах засвідчено 9439 тіл, з яких
досліджено – 819. На всіх досліджених
тілах знайдено на потилиці рани від
пістолету калібру 22 (кулі олов’яні,
“непокриті”). Усі жертви мали ззаду
зв’язані руки і були одягнені. Тільки три
жінки не мали зв’язаних рук, натомість
були цілком роздягнені. Отвір вхідної
кулі знаходився на висоті 2-3 шийного
хребця (у кількох випадках – п’ятого).
Одне із тіл мало прострелений череп в
місці скроні (з правої на ліву сторону),
кілька інших жертв загинуло від
пострілу в потилицю. У багатьох тіл
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Священики Луцької Дієцезії

СУЧАСНИЙ СВІДОК
АПОСТОЛЬСТВА ЛЮБОВІ
О. Вітольд-Йосиф Ковалів
Остріг над Горинню, місто на
Волині біля 500 кілометрів по прямій
лінії від Варшави. Гарно розташоване
на річці Горинь біля гирла Вілії.
Місто з надзвичайною історією,
пам’ятаюче стародавні діяння, яке
зосереджує у своїх межах людей різних
віросповідань
і
національностей.
Врешті місто близьке серцям багатьох
поляків, волинян. Яке належало колись
до Польщі, після війни до СРСР, а зараз
розташоване на західній Україні.
Бог у своєму спасенному плані 26
вересня 2005 р. запровадив мене до
Острога, де працювала протягом двох
років катихиткою і вчителем польської
мови. Дано мені було зустріти
незвичайних людей, які на довгий час
вписалися в історію мого життя.
Одним з таких людей є о. ВітольдЙосиф Ковалів, настоятель парафії
Успіння Пресвятої Діви Марії в
Острозі. Відразу ж після свячень отець
приїхав на Волинь, де розпочав у дуже
важких умовах відбудовувати костел
і обслуговувати відроджені парафії в
Куневі, Здолбунові і Клевані. Ніколи
не жалів ні часу, ні здоров’я, щоб
добратися до своїх парафіян. Через
деякий час праці у Здолбунові і Клевані,
о. Вітольд віддав обидві парафії
іншим священикам. З самого початку
перебування в Острозі, о. Вітольд
підтримував людей, добре знав, що

Костел – це не тільки мури поверненої,
зруйнованої комуністичним режимом
святині, але, передусім, – люди. Люди,
які з наполегливістю боролися за костел,
якого стали позбавлені у свято Божого
Тіла 1959 року. Саме тоді комуністична
влада (радянська) відібрала вірним ключі
від святині. Вночі скинуто хреста…
Старовинні вівтарі було вивезено та
знищено. Зруйнований костел замінили
на спортивну школу. Як говорять самі
мешканці Острога, на місці органів був
бокс, у вівтарі душ, у різниці роздягальня,
а в підземеллях – котельня. У кінці
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кінців будівля Костелу була закрита,
як руїна. І, власне, таку святиню почав
відбудовувати о. Вітольд. Не випадково
на цій святині видніється напис SURSUM CORDA (ВГОРУ СЕРЦЯ). Він є
дороговказом для католиків, які там
живуть, котрі говорять, що завжди можна
повстати з руїн. Костел в Острозі – це
символ Воскреслої Церкви, як спільноти,
спільноти віруючих людей, згромаджених
у неділю і свята на Євхаристії, які живуть
таїнствами Церкви.
Так теж з’явилась парафія в Острозі,
котра тепер налічує 450 осіб. О.
Вітольд добре знає, що його парафіяни
у більшості поляки, тому мають
право на вивчення польської мови, а
також плекання польської традиції.
За допомогою о. Вітольда повстало
Товариство
Польської
культури
Острожчини, де діти і молодь вивчають
польську мову. У різдвяний період
готують вертеп, а перед канікулами діти
беруть участь у конкурсі декламаторів.
О. Вітольд велику увагу приділяє
парафіяльній катихизі, бо все-таки
молоде покоління є майбутнім Церкви.
Протягом
своєї
душпастирської
діяльності отець є правдивим апостолом
любові. Пам’ятаю, як сьогодні була
гарна морозна неділя. Поїхали ми з о.
Вітольдом так, як завжди до Кунева, де
була відправлена Служба Божа. А також
проведена катихиза для тамтешньої
молоді. Куневські парафіяни, а це люди
переважно старшого віку, таким чином
у морозну і сніжну зиму було їх відносно
небагато в костелі. Повертаючись
назад о. Вітольд вирішив, що заїдемо
до однієї парафіянки, котра жила
на узбіччі маленького села. Отець
настоятель дуже хотів її відвідати. Не
задумуючись звернув з головної траси
на дорогу, яка вела до села, проїхали ми
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можливо кілька метрів, внаслідок чого
машина застрягла в снігу. Коли б не
поміч тракториста з колгоспу, не знаю,
щоб було. О. Вітольд почувається дуже
відповідальним за повірених йому
людей. Іде слідами святих священиків
Волині: о. Ремігія Кранца, о. Серафима
Кашуби, о. Владислава Буковинського,
святого єпископа Зиґмунта ЩенсногоФелінського покровителя Варшави.
Великим апостольством любові є
редакційно-видавнича діяльність о.
Вітольда. Після двох років перебування
в Україні, о. Вітольд заснував двомовний релігійно-суспільний часопис
римо-католицької Луцької Дієцезії
двомісячник «Волання з Волині».
Завдяки цьому часопису постійно
підтримуються зв’язки колишніх мешканців Волині з теперішніми жителями
цих земель. Люди дізнаються про життя
Церкви на Україні, про відроджені
парафії, а молоде покоління вивчає
історію. О. Вітольд пише про РимоКатолицьку Церкву, Українську ГрекоКатолицьку та Православну, прямує
до польсько-українського примирення,
але примирення, яке базується на
правді. Добре знає, що тільки правда
може нас визволити і тільки на правді
можна будувати майбутнє обох братніх
слов’янських народів.
У 1997 р. за ініціативою о. Вітольда
Коваліва з’явилась так звана Бібліотека
«Волання з Волині». Книжки, які були
видані редакцією присвячені долям
людей, які жили в дуже складних часах
ІІ світової війни, совєтської неволі,
кривавих переслідувань націоналістів
УПА, видає спогади волинян, а також
збірки віршів.
Особливої
уваги
заслуговує
«Римський Триптих» Слуги Божого
Івана Павла ІІ, виданий двомовною

Волання з Волині ч. 1 (92)

Січень-Лютий 2010 р.

версією, а також «Кременецька бесіда»,
яка розповідає про зв’язки Юліуша
Словацького з родинним містом
Кременцем.
О. Вітольд, розпізнаючи своє
покликання до священства, вибрав
дорогу не широку і пряму, але часто
вузьку і круту, дорогу на якій «згораєш
до кінця». Працює без страху, бо в
любові немає страху. Чи ж боявся Слуга
Божий о. Алоїз-Серафим Кашуба? Чи
боявся о. Владислав Буковинський?
О. Вітольд є викладачем Національного університету «Острозька
академія». Шукає правди і проголошує
правду. Науковий доробок о. Вітольда
є дійсно імпонуючий, бере участь у
наукових конференціях у країні і за
кордоном.
11 лютого 2010 р. став членом
історичної комісії беатифікаційного
процесу Слуги Божого о. Владислава
Буковинського. Варто зазначити, що
великий вклад у цей процес вніс саме о.
Вітольд-Йосиф Ковалів.
А в цьому саме полягає апостольство любові. Проголошувати науку,
наполягати вчасно і невчасто, картати,
напоумляти, але і підносити духом із
усією терпеливістю.
Вказівки св. Павла можна також
віднести до послуги о. Вітольда. Так як
о. Владислав Буковинський є взірцем
для настоятеля з Острога, взірцем
уповання на Господа Бога, відваги, а
також патріотизму.
Маючи 43 роки о. Вітольд Ковалів
отримав чимало відзнак і нагород.
Згадаю тільки про деякі. Став нагороджений Золотою Медаллю Товариства «Польська Спільнота» (2007),
Кавалерським Хрестом Ордену Відродження Польщі «Polonia Restituta»
(2008).
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2 лютого 2010 р. в свято Стрітення
Господнього,
став
призначений
почесним каноніком Кафедрального
Луцького Капітулу.
Нагороди і відзнаки є дуже
важливими для людини, а наукова
кар’єра дає професійне задоволення.
Запевне так є і в житті о. Вітольда. Однак
працюючи два роки в Острозі, бачила,
передусім, піклування настоятеля
про релігійне життя в парафії, про те,
щоб завжди була відправлена Служба
Божа, а діти і молодь брали участь у
парафіяльній катихизі, про те, щоб
миряни чинно включалися в життя
спільноти.
Зі своєї сторони я ще раз прагну
подякувати Господу Богу, а також о.
Вітольду за ті два роки праці в Острозі
і Куневі. О. Вітольд-Йосиф Ковалів
завжди буде для мене свідком правди
і апостолом любові. Чи як душпастир
у двох Волинських парафіях (Остріг
і Кунів). Чи як викладач, редактор,
видавець.
Думаю, що не тільки для мене, але і
для своїх парафіян.
Катерина Туховська

стор. 40

Січень-Лютий 2010 р.

Волання з Волині ч. 1 (92)

У сусідів

ЯК СТАТИ ПОЛЯКОМ?

Треба
бути
бойової
вдачі, конституції, розпорядження президента
постанови
Конституційного
начитаним, мати залізну витримку – та
інакше поляком не станеш. Дорога до Трибуналу з травня 2003 року.
Щоби зрозуміти та інтерпретувати
польського громадянства є звивиста та
ті всі записи, то клопіт мала б особа,
повна засідок.
яка володіє правильною польською
мовою на рівні професора філології
КАРТА НЕ ТАКА ВЖЕ І МІЦНА
Американці чи мешканці Західної Мйодка. Для іноземців це лабіринт з
Європи, які приїжджають до нашої якого виходять малочисленні.
Зате багаточисленні намагаються.
країни, зазвичай мають різноманітні
спостереження. Те, що найбільше Вистачить заглянути на вулицю
кидається у вічі, це факт, що в Польщі Длугу у Варшаві. Тут, на Старому
рідкістю є побачити мешканця іншого Місті, між популярним пивним
кольору шкіри, ніж білий, чи хоча б баром та монастирем Отців Паулінів,
найбільш
обложена
інших рис обличчя, ніж слов’янські. знаходиться
Ті, хто не дивлячись на все, таки тут іміграційна установа – Відділ до справ
проживають, в більшості приїжджають Іноземців Мазовецького Воєводського
навчатися на університетах, владнати Управління. Минулого року тут було
якісь інтереси, або просто відвідати видано 10 тисяч віз на перебування, 8
тисяч рішень на тимчасове перебування.
країну.
Рано чи пізно повернуться туди, Але навіть не треба знати тих статистик,
звідки приїхали. Можна припустити, щоби зорієнтуватися, що в Управлінні
що ми не є державою, яка зацікавлює на Длугій діється як в млині.
Натовп відвідувачів громадиться
іноземців. Але це тільки частина
правди. Інша частина є така, що тут вже над ранком. У самій установі
польська іміграційна політика відлякує. все виглядає по-сучасному. Відвідувач
Вона відлякує як іноземців, так і наших одержує номерок і коли над дверима
земляків з іноземними паспортами, відповідного кабінету висвітлиться
які залагоджують формальності для відповідне число, входить у середину.
І було б гарно, тільки що про те,
проживання на батьківщині.
Спосіб трактування іноземців (та хто одержить листок з магічним
поляків з іноземними паспортами), номерком, вирішує черговість подань.
які хотіли б тут поселитися, визначає І тому потрібно стояти в черзі. Можна
кілька юридичних актів. Найстаріший з очевидно прийти по номерок опівдні,
них – з 1962 року – Закон про польське коли черги вже немає. Тільки що тоді
громадянство. У 2000 році Сейм листочок з номерком має вартість
прийняв Закон про репатріацію, а в обгортки після цукерки.
Управління закінчує роботу о 15.00
2003 році Закон про іноземців. У свою
чергу Закон про Карту поляка ввійшов годині. Здобути номерок, що запевняє
в березні цього (2008) року. До цього залагоджування справи до цієї години,
всього потрібно ще зарахувати записи в це вже успіх сам по собі.
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А хто рано встає, тому Бог дає.
Сорокарічна Віра, працює «то тут,
то там». Встала сьогодні о третій
рано. Перший мороз цієї осені Вірі
не заваджає. В її рідному Харкові в
північно-східній частині України є
значно холодніше. Гіршим є те, що на
Длугій немає жодної лавки. Після п’яти
годин стояння на тротуарі ноги однак
болять. – З номерком, то вже інша
справа, прошу пана – Віра розмовляє
польською майже без акценту. Все
завдяки дідусеві, родовитому поляку,
який не тільки навчив мови, але і
розповідав про наші традиції та водив
на зустрічі української Полонії. – Коли
Управління вже відкривається, то
можна ввійти в середину. Там є де сісти
і автомат з кавою – показує. Цей автомат
– то геніальний винахід. За вкинуту
монету кріпить клієнтів Управління
без огляду на вік, релігію, расу, країну
походження. А тут можна зустріти
іноземців з найбільш віддалених
куточків світу.
З даних Управління до Справ
Репатріації та Іноземців виникає,
що найчастіше здають іміграційні
документи (різного типу) громадяни
України,
потім
ідуть
білоруси,
в’єтнамці, росіяни, вірмени. Зростає
кількість китайців, індусів, казахів,
монголів, турків, а також нігерійців.
Загалом, минулого року по цілій країні
подавали документи на тимчасове
проживання в нашій країні більш ніж
28 тисяч іноземців. Позитивні рішення
отримали 23 тисячі іноземців.
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дарської діяльності). Це все треба
підтвердити, представити відповідні
документи та заповнити бланки. Дозвіл
на проживання на визначений час, то
перший крок до громадянства. Після
п’яти років безперервного перебування
в нашій країні, можна клопотатися про
статус довгострокового резидента. Щоб
його одержати, потрібно мати постійне
джерело доходу, а також страхування в
ЗУС. Хіба що чужинець побереться з
польським громадянином. Тоді, після
трьох років подружжя і мінімум двох
років перебування в Польщі, одержує
безстроковий дозвіл на постійне
перебування.
Такий самий дозвіл можна також
отримати іншим способом. Стаття 52
конституції говорить, що „особа, якої
польське походження підтверджено
згідно із законом, може оселитися
на території Польської Республіки
на постійно”. На думку Єви Піхоти
з Управління у справах Репатріації і
Іноземців таке положення є неточне. –
Оскільки той запис являє, що польське
ПЕРШИЙ КРОК
Закон про іноземців детально походження повинно бути підтверджене
описує за яких обставин іноземець на основі закону, то не виясняє, на якій
може отримати такий дозвіл на підставі особа польського походження
перебування (в тому числі подружжя мала б проживати в Польщі.
У
цьому
випадку
належить
з польським громадянином, легальна робота, здійснення великої госпо- застосувати іншу Статтю конституції,
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яка говорить, що положення конституції
застосовуються безпосередньо, хіба
що конституція гласить по – іншому –
стверджує Пєхота. Тобто відповідним
є Закон про іноземців, а він не подає
особливих переваг під час клопотання
в отриманні рішення на постійне
перебування іноземцям польського
походження. – І в той же час не можемо
ігнорувати факт, що таку перевагу
впроваджує
конституція,
яка
є
актом вижчого ряду і має першість у
застосуванні – намагається пояснити,
заплутана в юридичний вузол Єва
Пєхота.
ПОЛЯК – ЦЕ КАТОЛИК
І тут появляється проблема, що
саме можна визнати за «польське
походження», тому що цього ніде не
описано точно – ані в конституції, ані
в Законі про іноземців. Проблема була
такою серйозною, що нею зобов’язаний
був
зайнятися
Конституційний
Трибунал, який у травні 2003 року
постановив, що належить застосувати
критерії описані в зовсім іншому
Законі – Законі про репатріацію. А в
цьому законі можна прочитати, що
польське походження має особа, яка
дотримує наступні дві умови: по-перше
– хоча б один з її батьків, дідів, або двоє
прадідів були польської національності,
по-друге: ця особа дасть до зрозуміння,
що має «зв’язок з польською культурою,
особливо в збереженні польської мови,
дотримуванні польських традицій та
звичаїв».
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Перший елемент повинен бути
доведений документами, де в графі
«національність»
повинно
бути
вписано «польська». З другим є
більше клопоту. – Щиро кажучи,
цього доведення з польськістю боюся
найбільше – каже Віра, яка поки що
прийшла заповнити бланки і опускає
очі. На практиці «доведення зв’язків», то
нічого приємного. Подібне на екзамен
в університеті з тією різницею, що
ніхто не знає, який матеріал потрібно
вивчити, щоби здати. На іміграційному
допиті трапляються питання з історії
– «назвати всіх королів з династії
Ягеллонів», «в якому році розпочалося
січневе повстання», географії – «яке
місто є столицею Великопольщі»,
обрядів – «що роблять в обливаний
понеділок», чи загальної інформації
– «назвати всіх польських лауреатів
Нобеля».
Приступаючи до екзамену, вигідно
бути католиком. Переважна більшість
питань (що встановлена працівниками
воєводських управлінь) торкається
практики, що зв’язана з римокатолицькою релігією. «Що несуть
до костела в кошику в час великодніх
свят?», «Що роблять в Велику
суботу?», «Що роблять на святий
вечір опівночі?», «Що таке свято
Божого Тіла, коли воно святкується?»,
«Коли є свято Всіх Святих?».
З точки зору іноземців, які на
інтернетних форумах обмінюються
питаннями, які їм задають в
іміграційних управліннях, то саме
положення зв’язані з католицькою
релігією трапляються найчастіше.
Одночасно іноземці скаржаться, що
ніде не можна довідатися, який обсяг
матеріалу потрібно засвоїти, щоби
результат допиту був задовільний.
– То не є «екзамен з Польщі» –
застерігає Єва Пєхота. Процедура
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має на меті вияснити, чи походження
даної особи може бути визнано за
польське. А тому важко прийняти факт,
щоби орган державної адміністрації
зміг приготувати обсяг знань, який
іноземець може опанувати. Зміст
питань, що задаються іноземцеві
залежить від особи, яка веде допит
та індивідуального характеру справи
– твердить Пєхота. – Все залежить
від особистого капризу чиновника –
говорить Віра. – Але надіюся, що все
буде добре. Куплю кілька книжок, і
повинно закінчитися успіхом.
Допит в Управлінні на Длугій чекає
її вже за кілька тижнів. Таблиці над
кабінетами, де відбувається обстеження
заявника на рівень його польськості,
грізно нагадують: «Дотримуйтесь
тиші. Триває пояснювальна розмова».
Коли Віра вже отримає дозвіл
на постійне перебування (а її друзі
по нещастю з Длугої, які не мають
польських предків, отримають статус
Резидента Довготермінового), вчинить
наступний крок до громадянства. Заяву
про натуралізацію можна подавати
протягом наступних п’яти років. Заяву
слід подавати до президента (але за
посередництвом того ж Управління).
Тому що тільки президент, згідно
конституції, може вручати іноземцям
польське громадянство.
Минулого року Лех Качинський
натуралізував приблизно три тисячі
іноземців. Одним з них був Роджер
Гурейро, футболіст з Бразилії, який
став поляком перед чемпіонатом
Європи в Австрії та Швейцарії (у
вийняткових ситуаціях президент може
присвоїти громадянство, обминаючи
процедуру). Урочистість отримання
Гурейро акту вручення громадянства
відбувалася з великим розголосом. А
зазвичай це відбувається банально. Ще
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за часів Олександра Квасьнєвского було
підписано постанову про особливості
порядку вручення громадянства, там
зокрема написано, що рішення потрібно
отримати у віконці повітового староства
(районна адміністрація – прим. перекл.),
де проживає свіжоспечений поляк. Він
не зобов`язаний – як це відбувається
в Канаді – здавати екзамен зі знань
системи своєї нової вітчизни а також
громадянських прав та обов’язків. Він
не зобов’язаний також – як це є в США
– здавати екзамен зі знання конституції,
щоби пізніше здати присягу на
дотримання її. Після 10 років старань
отримує лише звичайнісінький лист з
президентської канцелярії.
Ігор Рицяк
З польської переклала
Марія Якубович
Джерело:
„Przekrój” (Warszawa) nr 48 z 2008 r.
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Священики Луцької Дієцезії

НЕЗАБУТНІЙ ОТЕЦЬ ПРЕЛАТ

Кресов’яни, особливо ті з Волині,
Полісся, східної Малопольщі, при кожній
нагоді відвідують свої кресові храми, або
тільки місця, в яких вони стояли. Одним
із часто відвідуючих містечок є Турійськ, у
колишньому Ковельському повіті, в якому
до війни налічувалось 2800 мешканців.
Там знаходився чудовий пізньобароковий
костел і на багато старший багатовіковий
католицький
цвинтар
з
величними
гробницями і прекрасними пам’ятниками.
Останнім парохом великої Турійської
парафії був папський шамбелян отецьпрелат доктор о. Юзеф Бурачевський.
Народився він на мінській землі в 1898 році.
Духовну семінарію закінчив у Житомирі
в 1923 р., після того виконував обов’язки
вікарія в Тучині, потім був префектом
гімназії в Острозі над Горинню. У 1925 р.
почав навчання в Папському Орієнтальному
Інституті в Римі, де захистив докторську
дисертацію з філософії та теології. Після
повернення до Польщі, прийняв посаду
професора в семінарії в Луцьку, пізніше в
Папській Східній Семінарії в Дубні. Після
кількох років професури, був призначений
парохом у Шумську на Волині, а в 1937
р. – у Турійську, де залишився до 1944
року. Там пережив зі своїми парафіянами
дві окупації: совєтську (1939-1941) і,
найстрашнішу,
гітлерівсько-ОУНівську
(1941-1944), під час якої у 1943-1944
роках шаленів кривавий бандерівський
терор направлений, в основному, на
польське населення. Був глибоко віруючим
священиком і вимагаючим від себе та
від інших. Не боявся НКВД, гестапо ані
УПА. У розлогій парафії, до якої входило
39 місцевостей, мав великий авторитет
як серед католиків, так і серед іновірців.
Повагу оточення заслуговував великими
знаннями, а також бажанням служити
порадою людським недолям і клопотам.

Найважчі дні настали в 1943 році.
Банди ОУН-УПА мордували парафіян і
спалювали їх господарства. Уже всередині
липня того ж року обезлюдніло більшість
польських садиб, колоній і сіл. Врятоване
з пожеж населення втекло до безпечних
місць, в основному до німецьких гарнізонів
у Турійську, Володимирі-Волинському,
Ковелі. Жертви мордувань хоронили
найчастіше не на цвинтарях, а крадькома,
часто вночі, у місцях їх мордування. Отецьпрелат болісно переживав трагедію своїх
парафіян, але не міг нічого порадити
супроти геноциду. За наказом свого
керівництва отець-прелат відправився
до Ковеля, віддаленого на 18 км. Кілька
бандерівців мовчки їхало за ним, але не
відважилися вбити. Літом 1944 р. німці
вивезли з віддаленого Ковеля через
совєтські війська частину населення, у тому
числі отця-прелата, до табору в Майданку,
звідки
витягнули
його
люблінські
священики. Отець Бурачевський служив в
люблінській катедрі.
Після війни багаторазово змінював
парафії, часто переводила його церковна
влада, бо наражався світській владі
безпардонною критикою всього, що вважав
неправильним. Виконував обов’язки пароха
в Раконевичах у Познаньському воєводстві,
в Сільні Поморського воєводства, потім у
Венґожеві і Домбрувні на Вармії. Помер
від інфаркту серця в Домбрувні 6 травня
1961 року. Поховали його на парафіяльному
цвинтарі. Парафіяни Турійська, а мабуть
й інших парафій, зберегли отця-прелата в
своїй пам’яті.
Фелікс Будзіш
З польської переклала
Людмила Поліщук
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Зі старого Волинського Літопису

ХРОНІКА ОСТРОЗЬКОЇ ПАРАФІЇ
[ANNUS DOMINI 1627-1629]
Od p. Niedzwieckie[g]o zł. 21.
W Roku 1627

Po panu Walentem? od mieisca gr. 12.
Od (...) [1] zło[tych] 100.
Od pani Andrzeiowi pewne[g]o długu zło[tych] 10.
Od Rimarza, któri był winie[n] furmance
Grzegorzowi zł. 10.
Od Baranka tegosz długu zł. 4.
Od p. Pawła Malarza od mieisca dziecieciu gr. 25.
Lat. 923/25. || [2]
Widerkafu od tich pieniędzi X. Bieżanowskie[g]o [3] zł. 70.

W Roku 1628
Widerkafu od tisiącza zło[tych] X. Bieżanowskie[g]o zło[tych] 70.
Od p. Krzisztofowy złotniczky od mieisca
pierscionek, który szacowano w zło[tych]
13.
Widerkafu od [4]

W Roku 1629
Od p. Alexandra widerkafu zł. 32 od zł.
400.
Od p. Łorensa widerkafu od zło 300 zł. 24.

Od p. Daniela Szuberta zł. 21.
Od p. Mikołaia Barwirza zł. 20.
Od p. Janowi Barwirki zł. 20.
Od p. Janowi Stolarky zł. 5.

Відчитав
Тарас Вихованець
[“Kronika Kościoła Farnego Ostrogskiego” – Wojewódzkie Archiwum
Państwowe w Krakowie, Sekcja I,
Archiwum Sanguszków,
sygn. 1031, s. 226-227.]
Примітки:
[1] Слово незрозуміле.
[2] Тут закінчується С. 226 Хроніки.
[3] О. Войцех Бєжановський (бл. 15361616), острозький пробощ у 1582 –
1616 роках.
[4] Далі запису немає.
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Луцькі Єпископи

СТАНІСЛАВ ҐОМОЛІНСЬКИЙ
1600 – 1604

Станіслав Ґомолінський народився, ймовірно, в 40-их роках XVI ст.,
як син спіцимірського каштеляна
Яна і Аґнєшкі з Мишковських,
дочки
віленського
каштеляна
Марціна Мишковського. Ґомолінські
гербу Єліта виводилися з Ґомоліна
біля Пьотркова – у тодішньому
Сєрадському
воєводстві,
в
якому мали значні володіння і
були
земельними
чиновниками.
Пізніше, наприкінці XVII ст., один
представник цього роду – Ян-Павел
Ґомолінський
(біля
1655-1714),
осягнув (після попереднього виходу
із ордену єзуїтів) гідність єпископа,
будучи в 1698-1711 роках київським
ординарієм (хіротонія відбулася в
1700 р. в Римі). Близькі вузи рідні
пов’язували майбутнього пастиря
Луцької дієцезії як з краківським
єпископом Петром Мишковським (†
1591), так і з влоцлавським єпископом
Ієронімом Роз(д)ражевським († 1600)
– впливовими постатями церковного,
політичного і культурного життя
Речі Посполитої Обох Народів
останніх десятиліть XVI століття.
Станіслав мав трьох братів, серед
котрих Анджей неначе вступив до
Товариства Ісусового (але ж цьому
підтвердження не знаходимо в нових
опрацюваннях), натомість Флоріан,
одружений з дочкою сєратського
каштеляна Анджея Дембовського,
запевнив продовження роду.

Майбутній єпископ навчався
в молодості в університеті в
протестантській Віттенберзі (1559),
після чого його прийняли на двір
Зиґмунта ІІ Августа і отримав титул
королівського секретаря. У наступні
роки наблизився до єзуїтів, які
раніше були спроваджені до Польщі.
Ймовірно, також під їх, власне,
впливом вирішив на вибір духовного
стану (священиком був, зрештою,
його стрий Флоріан) і вже в 1578 р. має
титул плоцького схоластика. Потім,
28 серпня 1579 р., став сондецьким
архідияконом, але від цієї гідності
відмовився 26 квітня 1585 року. Після
прийняття в січні 1580 р. ієрейських
свячень, Станіслав Ґомолінський
виїхав до Італії студіювати. Однак,
на Апеннінському півострові не
дуже довго забарився, отже вже у
січні 1582 р. фактично повернувся
до Польщі, тоді канонічно огорнув
(будучи делегатом) керівництво
у Вроцлавській дієцезії від імені
двоюрідного брата Ієроніма Ро(д)
ражевського, там же назначений
ординарієм 6 листопада 1581 року. У
1583 р. став каноніком у краківській
катедрі, що надав йому єпископ Петро
Мишковський, натомість 15 березня
1585 р. отримав, як подарунок від
короля Стефана Баторія, посаду
катедрального препозитора в Познані,
яка була вільна після смерті Яна
Поводовського. Незабаром отримав
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каноніка в сандомирській колегіаті.
Таку успішно розвиваючу церковну
кар’єру
увінчав
Ґомолінський
у 1589 р. призначенням його до
єпископського сану.
Призначення у тому ж році
на відносно убоге кам’янецьке
єпископство, звільнене відходячим
до Холмської дієцезії Вавжиньцем
Ґосліцьким,
отримав
Станіслав
Ґомолінський, у великій мірі, завдяки
підтримці іншого родича (хоча
досить далекого) канцлера великого
коронного Яна Замойського. Також,
будучи кам’янецьким номінатом, брав
участь цього ж року в перші дні жовтня
у провінційному синоді в Пьотркові,
що
був
скликаний
примасом
Станіславом Карнковським. Ще
раніше, весною 1589 р., взяв участь
у сеймі, що відбувся у Варшаві, на
якому був призначений до коректури
прав. Призначення на ординарія
у Кам’янці-Подільському отримав
Ґомолінський 12 лютого 1590 р. від
папи римського Сикста V, котрий
йому при цьому дозволив збереження
канонікатів у Кракові та Сандомирі.
Однак, уже через рік король Зиґмунт
ІІІ Ваза призначив дотеперішнього
пастиря Кам’янецької дієцезії на
холмське єпископство, а новий папа
Римський Григорій XIV здійснив
його переведення 31 липня 1591 року.
Будучи холмським ординарієм,
Станіслав Ґомолінський став першим
канцлером
академії,
заснованої
в 1594 (1595) р. гетьманом Яном
Замойським у Замості, статути
якої – силою спеціальної булли
папи римського Климентія VIII –
затвердив у 1595 році. У Красноставі
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Єліта – герб Гомолінських

(столиці дієцезії) біля катедрального
храму він збудував єпископський
палац для себе і наступників. Від
імені
Апостольського
Престолу
і
католицького
єпископату
Речі Посполитої Обох Народів
Ґомолінський був делегований для
ведення переговорів з православною
ієрархією з руських земель у справі
унії з латинською Церквою. Також
брав участь, як один із представників
папи, у славетному берестейському
синоді, на якому ця унія була укладена,
однак не відіграв тоді вагомої ролі,
що Бернард Мацєйовський (тоді
луцький ординарій). Його, власне,
наступником на єпископській столиці
в Луцьку він став у 1600 р. (булла
призначення від 30 серпня).
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Пастирем
Луцької
дієцезії
Станіслав Ґомолінський був заледве
чотири роки. 22 січня 1602 р. він заклав
у структурах місцевого катедрального
капітулу
прелатуру
препозита,
який мав стати на чолі колегіуму
каноніків. Як його оснащення,
визначив бенефіціум парафіяльного
костелу в Бресті, з того часу становив
осередок нового адміністративного
округу в дієцезії (т. зв. берестейська
препозитура). Першим препозитом
тоді став, з установи єпископа
Ґомолінського, канонік Франциск
Заєрський – пізніший луцький
суфраган. Закладення препозитури,
ймовірно, наступило без попередньої
згоди Апостольського Престолу.
Того ж 1602 року луцький ординарій
фундував домініканський конвент
при костелі Йоана Хрестителя в
Янові Підляському, який також щедро
оснастив. Тоді також переніс осередок
янівської парафії із вищезгаданої
святині до колегіати Пресвятої Трійці,
що папа Климентій VIII схвалив у
1604 році. Іншою фундацією єпископа
Ґомолінського, однак ще з часів
засідання на холмському єпископстві,
був монастир бернардинів в Сокалі.
Він довірив також їхній опіці
місцевий костел з чудотворним
образом Матері Божої Потіхи. У
1589 р. Станіслав Ґомолінський був
призначений, канцлером і гетьманом
Яном Замойським, одним із опікунів
дітей і маєтку засновника замойської
ординації на випадок його смерті,
однак, цю функцію не мав можливості
ніколи огорнути, тому що помер на
рік раніше від нього – в 1604 році.
Наприкінці життя отримав Станіслав

Волання з Волині ч. 1 (92)

Ґомолінський коад’ютора в особі
Мартина Шишковського, назначеного
24 листопада 1603 р. титулярним
єпископом Хрістополіс, котрий також
прийняв після нього урядування
в дієцезії. Сучасний геральдик та
історіограф Бартош Папроцький
написав про єпископа Ґомолінського,
що це була “вчена людина, котра
пізнала звичаї багатьох людей і добре
їх вміла [використати], бо покору
в думках і гідність в достоїнстві
священства вмів дотримати”.
Кшиштоф-Рафаїл Прокоп
[Krzysztof Rafał Prokop, „Sylwetki
biskupów łuckich”, Biały Dunajec –
Ostróg 2001, s. 61-64.]
З польської переклала
Людмила Поліщук

