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Святий Андрій Первозванний
Андрій  Первозваний   (грец. Ανδρέας, 
лат. Andreas, * 17 — † 77 близько м. Па-
три ) — один із Христових апостолів, 
галілеянин з Віфсаїди Галілейської, 
брат апостола Петра, перший із учнів 
Ісуса Христа, святий-покровитель 
України, Росії та Шотландії. День 
пам’яті — 30 листопада за юліанським 
календарем.
Передання про життя апостола 
Апостол Андрій, як і його брат апостол Петро ловили рибу на Галілейському 
озері, коли Ісус Христос покликав їх за собою. Як розповідає євангеліст Іо-
анн, Андрій був одним із учнів Іоанна Хрестителя і ще раніше свого брата був 
призваний Ісусом на Йордані. Тому Андрія і назвали Первозваним. 

У Скіфії
Андрія Первозваного вважають першим благовісником Євангелія Христового 
на землях України. Коли після зішестя Святого Духа апостоли кидали жереб, 
вирішуючи, куди кому йти проповідувати Христову віру, йому випала Скі-
фія, тобто землі сучасної України. Про благовіст апостола свідчать такі давні 
християнські письменники, як Іполит Римський (III ст), церковний історик 
Євсевій Кесарійський (IV ст) та ін.
У стародавньому літописі «Повість минулих літ» розповідається про подо-
рож Андрія по українських землях:  Дніпро впадає у Понтійське море; море 
це звуть Руським. Уздовж його берегів навчав, як кажуть, святий Андрій, брат 
Петра. Коли Андрій навчав у Синопі і прийшов до Корсуня, він довідався, 
що від Корсуня недалеко гирло Дніпрове. І прибув він до гирла Дніпрового, 
а звідти вирушив угору по Дніпру. І сталося, що він прибув і зупинився під 
горами на березі. А ранком, уставши, промовив він до учнів, що були з ним: 
«Бачите ви гори ці? На горах цих засяє благодать Божа, буде місто велике і 
багато церков здвигне тут Бог». І піднявся він на гори ці, благословив їх, по-
молився Богу і зійшов з гори цієї, де пізніше виріс Київ.

Апостол (грец. απόστολος, «посланець») — у Новому Заповіті звання два-
надцяти найближчих послідовників, учнів Ісуса Христа. У ранньому христи-
янстві термін позначав бродячих проповідників християнства.
У Новому Завіті є два основні значення терміна «апостол». У найширшому, 
загальному розумінні, будь-яка людина, котра може бути посланою Богом че-
рез Церкву з певним завданням, не залежно від того, керуватиме вона чи ні 
(порівняйте Фил. 2:25), може підпадати під визначення терміну «апостол». 
Це широке значення походить від взаємозв’язку між іменником «апостол» та 
дієслова грецької мови «посилати».
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Нарис історії Немирівської парафії (1727-1945 рр.)
 
Римо-католицька парафія в Немирові на Поділлі існує вже декілька століть. 

Перші документальні відомості про неї сягають 1727 р. На той час власни-
ком містечка був київський воєвода Юзеф Потоцький (1673-1751 рр.), який 
отримав Немирів як посаг своєї дружини Вікторії Лещинської – онуки князя 
Дмитра Вишневецького. Крім цього, Ю.Потоцький володів величезними ма-
єтностями, зокрема містами Станіслав (тепер Івано-Франківськ) і Тернопіль. 
Робив значні пожертви на релігійні цілі, був фундатором багатьох костелів і 
монастирів. Похований у м. Станіслав.     

В 1727 р. Юзеф Потоцький видав документ на заснування й забезпечен-
ня римо-католицької парафії в Немирові. Збудований після того костел був 

дерев’яний. 
Подальші події в житті Немирівської парафії пов’язані 

з Вінцентієм Потоцьким (бл. 1740-1825 рр.) – внуком 
Юзефа Потоцького. З батьківського спадку він отримав 
Броди, Збараж, палац у Варшаві та десятки містечок і 
сіл учотирьох воєводствах. Після бездітної смерті брата 
Францішека, в 1770 р. В.Потоцький отримав з його ма-
єтностей Немирів з навколишніми селами, зробивши це 
містечко своєю головною поділь-
ською резиденцією. В.Потоцький 

впродовж багатьох років надавав матеріальну допо-
могу Немирівському костелу. Також у 1785 р. заснував 
у Немирові і утримував своїм коштом до 1801 р. при-
ватне училище для дітей дворян, де навчалася пере-
важно католицька молодь. Після одруження в 1792 р. 
з Геленою Аполонією де Лінь В.Потоцький замешкав 
у Ковалівці, де збудував палац. В 1799 р. у Ковалівці 
з’явилася римо-католицька каплиця, яка проіснува-
ла понад півстоліття. Належала вона до Немирівської 
парафії, яка в 1798 р. нараховувала 1511 католиків міс-
течок Немирова й Печери та ще 39 сіл. 

Наприкінці XVIII ст. через небезпеку завалення припинили відправляти 
Богослужіння в дерев’яному костелі і невдовзі його розібрали. Каплицю об-
лаштували в резиденції В.Потоцького - в середній залі замку, відбудовано-
го ще Юзефом Потоцьким. В ній був вівтар з образом Ісуса Милосердного 
в срібному окладі (згодом декорований позолоченою короною), маленький 
бічний вівтар з образом Пресвятої Діви Марії з двома срібними коронами 
(незабаром теж отримав срібний оклад), а також срібний пацифікал з релік-
віями святих мучеників Максиміліана і Юстини, 13 срібних вотів (подячних 
підвісок) у формі серця, табличок, руки чи ноги, 3 великих і 3 малих дзвони, 
конфесіонал тощо.  
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В 1802 р. В.Потоцький продав Немирів, Ковалівку 
та ще 65 навколишніх сіл своєму племіннику Станіс-
лаву Щенсному Потоцькому (1752-1805 рр.) з Тульчи-
на. Останній подарував Немирів своєму найстаршому 
сину Єжи Щенсному Потоцькому (1776-1809 рр.), який 
після смерті батька 14 березня 1805 р. став тимчасовим 
управителем усіх його маєтків. Цього ж року коштом 
графа Єжи Щенсного Потоцького в Немирові розпоча-
лося будівництво костелу Святого Йосипа Обручника. 
Проте в листопаді 1807 р. він уклав угоду з мачухою 
Софією Потоцькою про управління всією спадщиною, 

продав їй свої обтяжені боргами маєтки (серед них Немирів та Ковалівку), 
за що Софія забезпечувала йому довічний дохід у розмірі 15 тисяч дукатів 
на рік. Після цього будівництво костелу зупинилося. Він був збудований до 
рівня вікон, а для будинку настоятеля був готовий лише фундамент. У травні 
1808 р. Єжи Щенсний Потоцький виїхав у Париж. Звідти влітку 1809 р. він 
вирушив на лікування у розташований на півдні Франції курорт Бареж, де 3 
вересня того ж року помер.

Богослужіння в Немирові продовжували відправ-
ляти в каплиці, влаштованій у середній залі резиден-
ції Вінцентія Потоцького. Поряд з нею знаходилася 
плебанія, розташована у 3-х кімнатах. Ці приміщен-
ня вже були аварійними.

Ситуація змінилася після того, як в 1822 р. померла 
Софія Потоцька і Немирів з навколишніми селами 
невдовзі перейшов у власність її наймолодшого сина 
Болеслава Потоцького (1805-1893 рр.). Саме він у 
1830 р. закінчив будівництво в Немирові мурованого костелу Святого Йоси-
па Обручника. 6 серпня 1838 р. храм був освячений Кам’янець-Подільським 
єпископом Франциском Мацкевичем. 

Костел Святого Йосипа Обручника був збудований у класичному стилі на 
тому ж місці, де він знаходиться і тепер. Вулиця, на якій він розташований, 
тривалий час носила назву Костельна (тепер це вулиця Горького). Дві вежі 
костелу були покриті залізом і увінчувалися залізними позолоченими хрес-
тами. Своєю висотою вони перевищували усі будівлі міста. В одній з веж кос-
телу була влаштована дзвіниця з чотирма бронзовими дзвонами, а на іншій 
встановлено годинник. 

Костел був пофарбований у жовтий і білий кольори. Його фасад був оформ-
лений лоджією зі спарених колон. Всередині костелу розташовувалися три 
вівтарі. Головний вівтар був розділений чотирма колонами з капітелями до-
ричного ордеру. В ньому була писана на полотні ікона, яка зображувала по-
кладання Спасителя до гробу, а на стіні з обох боків були розташовані писані 
на полотні ікони святих апостолів Петра і Павла, а також зображення хору 
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капуцинів та інтер’єру костелу Святого Петра в Римі. Склепіння пресвітерію 
прикрашала фреска, на якій був зображений Святий Дух у вигляді голуба в 
хмарах. Головний вівтар мав з обох боків двері, які вели у дві ризниці, з яких 
через коридор був вихід на ганок. 

Бічні вівтарі були влаштовані в нішах і оформлені кожний двома колонами. 
В правому вівтарі знаходилися писана на дереві ікона Божої Матері з Дити-
ною Ісусом на руках та писана на полотні ікона Спасителя. Над іконами – ста-
туя Спасителя з білого мармуру. В лівому бічному вівтарі була ікона святого 
Йосипа з Дитиною Ісусом, над якою була розміщена статуя Божої Матері з 
білого мармуру. Ікона Ісуса Христа була в срібному окладі, а ікона Пресвятої 
Діви Марії мала 4 срібних оклади. Біля них були розміщені срібні подячні 
воти. Також в новому костелі був срібний пацифікал з мощами святих.

На цегляній підлозі костельної нави були розташовані два конфесіонали та 
лавки для прихожан. Чотири кам’яні колони підтримували хори, де знаходив-
ся орган на 14 голосів. В 1855 р. дерев’яний паркан довкола костелу замінили 
кам’яним.  

Граф Болеслав Потоцький після спорудження костелу продовжував піклу-
ватися про нього. Серед його пожертвувань костелу була срібна кадильниця, 
білий атласний орнат, біла капа із золотим шиттям, і така ж стола. Його дру-
жина подарувала костелу прикрашену коралами срібну ікону святого Йоси-
па.

В своєму новому палаці в Немирові Б.Потоцький влаштував римо-
католицьку каплицю. Також він збудував велике приміщення для Немирів-
ського училища, яке в 1838 р. стало чоловічою гімназією. Б.Потоцький став її 
почесним попечителем і меценатом. В деякі роки в гімназії чисельність учнів-
католиків доходила до 400 чоловік. В  1856 р. Б.Потоцький зумів отримати до-
звіл на відкриття при гімназії католицької каплиці Святого Болеслава. Крім 
того, він створив у Немирові в 1848 р. дитячий притулок, названий на честь 
його дружини графині Марії Потоцької (1807-1845 рр.), і був його попечите-
лем. На утримання цього закладу пожертвував 3 тисячі рублів. Б.Потоцький 
також збудував православні церкви в Тростянці, Медвежій, Ковалівці, Руба-
ні.  

Помер 10 листопада 1893 р. в Петербурзі, де й похований на Виборзькому 
католицькому цвинтарі. Його єдина донька Марія вийшла заміж за графа Гри-
горія Строганова. В них народилася донька, названа теж Марією, яка одружи-
лася з князем О.Щербатовим і стала останньою володаркою Немирова.

Благодійниками були не лише власники Немирова. Так, в 1852 р. неподалік 
Немирівського костелу, по вулиці Липковій, на кошти дворянки Костелевої 
придбали дерев’яний будинок з флігелем і сараєм, призначений її заповітом 
для вдів-калік, які не могли матеріально утримувати себе і малолітніх дітей. 
Через 34 роки цей будинок згорів. Залишилася земельна ділянка площею 0,35 
га. Маючи потребу в житловому будинку для костельної прислуги, в 1895 р. 
було укладено угоду про обмін цієї землі на розташований поруч з костелом 
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критий соломою будинок з погребом, сараєм і городом, який належав княгині 
М.Щербатовій. 

Коли на початку 1870-х років настала потреба оштукатурити Немирівський 
костел та покрити його новим залізним дахом, на це було зібрано 1441 рубль. 
Жертводавців було понад 60 чоловік, зокрема, граф К.Потоцький – 200 руб., 
П.Маліцький – 200 руб., М.Піотровська – 64 руб., граф С.Строганов – 50 руб., 
Добровольська – 50 руб., Ходкевич – 28 руб., Косовська – 25 руб., Ольшев-
ський – 20 руб., Фрейбергер – 20 руб., Рафаловська – 20 руб., Левандовська – 
13 руб., Гілевич – 10 руб. На ці кошти в 1873-1874 рр. було проведено ремонт 
костелу. 

7 грудня 1880 р. Немирівський костел серйозно постраждав від пожежі, яка 
виникла у головному вівтарі. Велика вівтарна ікона передала вогонь на стелю, 
дах і вежу, на якій був годинник. Усередині костелу згорів головний вівтар, 
позолочена дарохранительниця, монстранція, головна і дві бічні ікони,амвон, 
аналой, орган, 20 свічників, 4позолочених канделябри, 2 килими, лавки і всі 
вікна. Ікони в бічних вівтарях і на стінах нави були пошкоджені димом, коло-
ни вівтарів і хорів зруйновані, штукатурка всередині костелу та підлога об-
горіли. 

При відбудові костелу замість згорілого дерев’яного даху критого листо-
вим залізом зробили весь дах із заліза, спорудили залізне склепіння, до якого 
приробили дощату оштукатурену стелю, стіни оштукатурили, облаштували 
хори. У 1894 р. встановили новий дерев’яний позолочений головний вівтар, 
в якому помістили фігуру, яка зображала Серце Ісуса, а з її боків - фігури 
св. апостолів Петра і Павла. Наступного року стараннями настоятеля костелу 
ксьондза Ромуальда Судникав пресвітерії була укладена мармурова підлога і 
встановлена така ж балюстрада. Цегляну підлогу костелу замінили кам’яною, 
а місцями зацементували. Стіни пофарбували в пісочний колір, а двері, вікна 
і стелю – в білий. В костелі розмістили 4 сповідальниці, 24 лавки, 30 килимів, 
а на хорах встановили великий орган з 14 голосами, вартістю 3000 руб. У пра-
вій вежі влаштували каплицю, де в ніші помістили ікону Спасителя з вотами. 
До пожежі костелу ця ікона мала свій вівтар. У 1898 р. в Немирівському кос-
телі було 10 ікон (з них 8 – у вівтарях), не рахуючи 14 ікон Хресної дороги, 
284 воти, мармурові погруддя Спасителя і Божої Матері, 37 хоругв, а також 
портрети Папи Римського Лева ХІІІ та графа Болеслава Потоцького. Серед 
літургійного одягу були 33 орнати, 39 альб, 11 кап, 21 стола, 6 далматиків, 80 
комж тощо.  

Одночасно з костелом Святого Йосипа в Немирові була збудована мурована 
одноповерхова плебанія, де розташовувалися сіни, три кімнати з вітальнею, 
коридором, лакейською, кухнею і коморою з малим погребом. В ній було 14 
вікон і 14 дверей. У 1875 р. до неї був добудований з дерева другий поверх, де 
знаходилися вітальня, шість кімнат і коридор. Будівля була покрита листо-
вим залізом, мала один вхід від дороги, а інший з двору. Поряд з плебанією 
знаходилося невелике приміщення з кам’яним погребом. У 1882 р. тут була 
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споруджена дерев’яна будівля, в якій влаштували стайню, сарай і житлову 
кімнату. Поруч був город, що займав 0,13 га. У 1895 р. викопали криницю 
глибиною 34 м. 

Також Немирівському костелу ще з XVIII ст. належав хутір, розташований 
між селами Гунька та Супрунівка, загальною площею 22,45 га.   

Першим відомим настоятелем Немирівської парафії був отець Казимир 
Мальський, який очолив її не пізніше 1772 р.і залишався на цій посаді до сво-
єї смерті в 1790 р. Після нього деякий час в Немирові служили отці-тринітарії 
з Браїлівського монастиря. За ними душпастирями тут були дієцезіальні свя-
щеники. До Немирівської парафії належали й католики 44 довколишніх сіл. 
Також від часу появи наприкінці XVIII ст. і до 1917 р. до Немирівського при-
ходу належала як філіальна римо-католицька каплиця в містечку Печера. В 
більшості випадків для відправлення Богослужінь і здійснення церковних 
обрядів сюди приїжджали настоятель чи вікарій з Немирова. Найбільшої чи-
сельності Немирівська парафія досягла всередині ХІХ ст. Так в 1844 р. вона 
нараховувала 2664 прихожан обох статей. Про масштаби парафії свідчать 
щорічні статистичні відомості. Так, в другій половині ХІХ ст. щороку в Не-
мирівському костелі хрестили 50-70 немовлят, 15-20 пар брали церковний 
шлюб. Померлих парафіян ховали на католицькому цвинтарі в Немирові, на 
якому в 1848 р. було розпочато будівництво цегляної каплиці, та цвинтарі у 
Печері. В 1864 р. настоятель Немирівського костелу канонік Д.Мацинський 
звернувся до єпископа за дозволом на відкриття нового цвинтаря в Немиро-
ві. Влаштований він був за містом, в 1868 р. освячений, а згодом огороджений 
дерев’яним парканом. 

В 1866 р. імператорським указом була ліквідована Кам’янець-Полільська 
католицька дієцезія. З цього часу костели, що належали до неї (в тому числі й 
Немирівський), були передані до складу Луцько-Житомирської дієцезії.  

В 1896 р. в Немирові проживали7129 мешканців, 19,6% яких становила жи-
телі католицького віросповідання. 

Напередодні революції 1917 р. Немирівська парафія нараховувала 1352 при-
хожан. У 1918 р. вона увійшла до складу відновленої Кам’янець-Подільської 
дієцезії. Проте в цей час в країні утверджується комуністичний режим, який 
розпочав боротьбу з релігією і Церквою, особливо Католицькою, яку зви-
нувачували в підривній антирадянській діяльності, шпигунстві, зв’язках з 
Польщею і Ватиканом. На початку 20-х років у Немирівському костелі вже не 
було власного настоятеля. Духовні потреби католиків Немирова, Брацлава, 
Самчинець і Печери задовольняв тоді один священик – Ігнацій Любенський. 
Більшовицька держава у перші роки свого існування націоналізувала куль-
тові споруди, а потім передавала їх в оренду релігійним громадам. У церков 
і костелів забрали церковні цінності та всі їх маєтності. Парафіяльний буди-
нок в Немирові на початку 20-х років ХХ ст. вже був вилучений радянською 
владою.  

В результаті багаторічних воєн та міграцій населення чисельність місцевих 
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католиків значно знизилася. Згідно списку 1927 року кількість членів релігій-
ної громади Немирівського костелу становила 168 осіб (57 чоловіків та 111 
жінок). Уповноваженим громади був обраний мешканець с. Шолудьки Ка-
роль Бернацький.

Па початку 30-х років більшовицькою владою Немирівський костел у ві-
руючих було відібрано, дзвони з костельних веж повалено і передано на по-
треби індустріалізації.  В 1939 р. було зруйновано костельні вежі. Приміщен-
ня храму перетворили на театр, а згодом тут влаштували районний Будинок 
культури. 

Хвилі арештів, судів і розправ упродовж 30-х років спричинили не тільки 
до ліквідації церковної ієрархії, закриття усіх костелів і припинення діяль-
ності католицьких громад, але й до фізичного знищення майже всіх священи-
ків. Останній настоятель Немирівського костелу отець Ігнацій Любенський-
був заарештований у 1929 р. і ув’язнений у виправно-трудовому таборі на 
Соловках.В 1933 р. був звільнений, але вже в 1937 р. був повторно заарешто-
ваний.  Його подальша доля невідома.

Репресіям були піддані десятки немирівських католиків. Заарештованим 
висували абсурдні звинувачення в створенні польської націоналістичної 
організації, яка готувала контрреволюційний елемент для виступу проти 
радянської влади, розповсюджувала націоналістичні ідеї, проводили анти-
радянську агітацію та підривну роботу. Поряд з цим підкреслювали актив-
ну участь звинувачених в житті костельної громади, допомогу священикам. 
Справи фабрикували, протоколи допитів складали наперед, різними метода-
ми змушували підписати їх. Переважна більшість були засуджені до страти. 
Серед розстріляних в 1937-1938рр. упідвалах Вінницького управління НКВС 
були й керівники римо-католицької громади Немирова Антон Вержбіцький 
і Алоїзій Дмоховський. Засуджений у 1938 р. на 10 років органіст Немирів-
ського костелу Станіслав Ваховський помер того ж року у Красноярському 
виправно-трудовому таборі.

Ще одного удару по місцевій католицькій спільноті завдала війна 1941-1945 
рр., на фронтах якої полягли десятки чоловіків-католиків Немирівської пара-
фії.

Історичну довідку опрацював Леонід Петров

«Проходивши ж повз море Галилейське, 
побачив він Симона й Андрія, його брата, як вони кидали 

мережу в море, були бо рибалки. 
Ісус їм сказав: “Ідіть за мною, я зроблю вас рибалками людей.” 

І вмить, покинувши мережу, пішли слідом за ним.
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ХТО ЦІ АПОСТОЛИ В НАШІЙ ПАРАФІЇ ?

Відродження парафіяльної спільноти
З настанням релігійної свободи в країні, в Немирові відродилася громада 

римо-католиків, яка почала добиватися відновлення історичної справедли-
вості і повернення віруючим костелу. Ініціатором відродження спільноти 
була Валентина Йосипівна Сідлецька, яка стала першою головою парафіяль-
ної спільноти. 

     Зі спогаду першої 
Голови парафії В. Сідлецької:                                                   

«На початку 90-х їздила до косте-
лу у Вінницю. Там познайомилася з 
В’ячеславом  Брамським.  Коли мова 
зайшла про католиків Немирова, 
прийшло на думку відновити грома-
ду. Адже до Вінницького костелу при-
їздили на Служби Божі немирівчани 
-  Свідзінська М., Деревянко А. з ді-
тьми,  Г. Бернацька, Г.Рябчук .

У Вінницькому костелі порекомен-
дували звернутися до Брацлавського пробоща і монашок.

Почали збирати підписи для створення громади римо-католицького вірос-
повідання у Немирові, ініціативу підтримав о. Гжегож Томашевський, брац-
лавський пробощ.  35 немирівчан поставили підписи під листом-проханням  
про створення громади.  З реєстрацією громади допоміг чоловік з Вінницької 
облдержадміністрації, в 1993р. громада була зареєстрована.   Спочатку ново-
створена громада їздила на недільні Богослужіння до Брацлава. З 1993р. по 
середам Служби Божі проводили у мене вдома, там збиралося 18-20 чоловік.

Почалася робота по поверненню приміщення костелу, допомагали, крім о. 
Гжегожа,  священики о. Владислав Халуп’як, о. Броніслав  Бернацький ( на да-
ний час біскуп Одесько -Симфіропольської дієцезії), о. Ярослав Гіжицький.»

Зі спогаду Броніслави Садової: « Влітку 
1992 року Б.І. почула, що Валентина Сідлецька 
збирає підписи у немирівчан, що мають поль-
ське коріння, з метою створення Немирівської 
парафіяльної спільноти та повернення примі-
щення костелу. Активно приєдналася до цієї 
акції.

Потім приєднався до цієї роботи тодішній 
настоятель костелу Матері Божої Шкаплірної, 
ксьондз Гжегож Томашевський і робота заки-
піла. Пригадую також молитви у , на той час, 
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танцювальному залі Будинку культури, де по мировій угоді, дозволили моли-
тися першим парафіянам Немирівської римо- католицької спільноти, також 
перші Служби Божі, що проводилися у помешканні Валентини Йосипівни 
Сідлецької – першої Голови Немирівської парафіяльної громади.»

Зі спогаду Г.Бернацької: «В 
кінці 80-х, коли їздила на Богослу-
жіння до Вінницької каплиці там 
почула, що в Брацлаві утворилася 
римо-католицька спільнота і що 
люди добиваються повернення їм 
костелу. Після того їздила на Бого-
служіння до Брацлава, відправляли 
Служби у приватному будинку. 

Допомагала у прибиранні Брац-
лавського костелу ( після його по-
вернення). Пам’ятаю, як з горища 

приміщення костелу скинули біля 7 тон сміття .
Саме в Брацлаві почула від ксьондза Г. Томашевського  і п. В. Сідлецької, що 

в Немирові організовується римо-католицька парафіяльна спільнота. »

Зі спогаду Б. Гайворонського: «З весни 
1993р. збиралися на молитви в домі пані В. 
Сідлецької. Навесні цього ж року делегація 
немирівських католиків  на чолі з  пані Ва-
лентиною пішли на прийом до голови Рай-
держадміністрації, з проханням про повер-
нення приміщення костелу. Через деякий 
час отримали дозвіл на можливість част-
кового користування приміщенням  для 
недільних Богослужінь та урочистостей. 
Була підписана Мирова угода. В той час в 
приміщенні костелу був танцювальний зал, 
де проводились дискотеки. В суботу  були 
дискотеки, а в неділю – Богослужіння.

Як тільки громаду пустили до приміщен-
ня костелу кс. Гжегож організував в Брац-
лаві виготовлення переносного вівтаря та декорацій до вівтарної частини. 
Стіл, стільці та лавки позичали в Будинку культури. Знаходили порозуміння 
з начальником відділу культури держадміністрації Шпортуном, він дозволяв 
користуватися своїм інвентарем, водою та опаленням.  Витрати на опалення 
оплачувала родина Глусь.

Взимку 1994р. по радіо був прямий ефір першого президента України Л.М. 
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Кравчука по питаннях 
вільності віросповідання, 
повернення релігійних 
споруд, які були експри-
прийовані радянською 
владою. Адже з проголо-
шенням незалежності 
України одним з перших 
законодавчих актів був – 
акт про повернення  ре-
лігійних споруд. Тому на 
папері громади мали пра-
во на повернення храмів, 
а на ділі, часто, потрібно було за це право поборотися, адже в цих спорудах за 
радянської влади розташовували різні державні, культурні, господарські або 
інші установи. Це було на всьому пострадянському просторі.

 Коли почули про прямий ефір президента, то наші парафіяни п. Алла Глусь 
та Ірина вирішили зателефонувати. Пощастило п. Аллі зв’язатися в прямому 
ефірі з президентом, де він пообіцяв, що храм буде повернуто громаді. І дій-
сно вже через декілька тижнів з Вінницької облдержадміністрації прийшло 
розпорядження про повернення храму громаді. Склали акт передачі з балан-
су райдержадміністрації громаді. Підписала акт голова парафії В. Сідлецька.  
Великдень святкували уже в повернутому костелі.

Зі спогаду п. Ганни Медвецької: 
«Якось у вечері йшла біля костелу, двері 

були відчинені. Захотілося зайти. Так і зро-
била. Там молилися Броніслава Садова і Ва-
лентина Сідлецька. Пригадалося своє, рід-
не. Зайшла і вже залишилася на завжди…» 

Пані Ганна дійсно стала ревною слугинею. 
В 1998 – 1999 році була кухаркою у кс. Казі-
міра П’юрковського,  з 2001по 2006 готувала 
кс. Павлу Федірчуку. Багато років займала-
ся прибиранням костелу. З 1999  на протязі 

15 років пані Ганна була « головним ключник нашого костелу », в будь-яку по-
году чи зранку, чи ввечері вона відчиняла і зачиняла браму костелу. Крім того  
була дуже молитовною людиною, кожний день за годину  до Служби Божої  
розпочинала молитву парафіян. До останніх сил, до останнього подиху була 
зі своєю парафією, віддана справам Божим.

 Розмови вела та опрацюва текст Ірина Гайворонська



парафіяльна акція
Від самого початку Христос, в різних куточках світу 

закликає людей до співпраці.

ШАНОВНИЙ НЕМИРІВЧАНИН!
Ти, як Андрій Первозванний можеш бути тим вибраним 

Христовим апостолом, бути благовісником Євангелія в цей час 
і в цьому місці де ти є.

Запрошуємо тебе 30 листопада 2015 р. взяти участь в 
парафіяльній події під гаслом «Кому дякуєш за храм?». Дізнайся 

хто ж ці апостоли в нашій парафії? Та доєднайся до їхньої праці 
Запрошуємо також:

На Літургії: в спільній молитві подякувати Богу 
за апостолів нашої  парафії. 

Вдома: на протязі вибраного тобою часу помолись за апостолів 
та фундаторів нашого храму.

Перебіг Події:
Неділя, 29 листопада 2015 р.  – 9 і 18 год.
Понеділок 30 листопада 2015р.  17.30 год.

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?

Ісус просить, щоб ми продовжували Його справу: Мк.16,15  
«Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангелію всякому  творінню». 

„... Ісус побачив Симона й Андрія... 
і сказав їм: „Ідіть за мною, 
Я зроблю вас рибалками людей.” 
І вмить... пішли слідом за Ним.”


