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Блаженна  Марцелінa Даровська 
народилася п’ятою дитиною в сім’ї Котовичів. 
Змалечку мріяла стати черницею і служити Бого-
ві. Коли Марцеліні виповнилося 12 роів, її від-
правили на навчання до одеського пансіону. У 
22 роки дівчина вийшла заміж за Кароля Да-
ровського. Продовжуючи мріяти про чернецтво, 

вона біля статуї Чорної Мадонни в Ченстохові за-
лишила свої шлюбні персні й поклялася жити «у 

Бозі й для Бога». Після смерті чоловіка у 1854 р. ви-
рушає до Європи, відвідує Гайдельбург, Париж, Вар-

шаву, Рим. Знайомиться з А. Міцкевичем, Ф. Шопеном і 
нащадком запорозьких козаків М. Семененко.

У 1857 р. разом з Юзефою Карською заснувала в Римі конгрегацію Сестер 
Непорочного Зачаття Пресвятої Діви Марії, щоб працювати над відроджен-
ням сім’ї шляхом виховання молодих жінок. Згодом Марцеліна Даровська 
повернулася до України і у 1862 р. стала засновницею і першим керівником 
Згромадження Сестер Непорочного Зачаття у с. Язловець біля Бучача на Тер-
нопільщині. Це була перша у цілій системі християнська школа-інтернат для 
дівчаток зі шляхетних католицьких родин. Матінка Марцеліна розробила 
оригінальну методику виховання і навчання, яка давала добрі результати. 
Конгрегація швидко розвинулась. Її духовність полягає у шуканні Бога в істині 
та у виконанні Божої волі за взірцем Непорочної Діви Марії.

Мати Марцеліна закладала також інші школи початкового типу для сіль-
ських дітей Поділля. В цих школах навчали дітей усіх віросповідань.

До Другої світової війни школи сестер-непорочниць діяли в Польші, Україні, 
Білорусії. Великий польський письменник Генрік 
Сенкевич писав: «Матінко Марцеліно! Ти навчи-
ла серця польських дітей і жінок любити Бога і 
рідний край, шанувати все, що велике, шляхетне 
й нещасливе, тому великий і нещасливий народ 
оцінив і вшанував тебе».

Похована вона в місцевому склепі-гробниці, що 
частково врізаний у скелясту гору.

У 1946 р. монастир і школу в Язлівці закрила 
радянська влада. 6 жовтня 1996 р. в Римі Папа 
Іоанн Павло ІІ проголосив Марцеліну Даровську 
блаженною, а 1 вересня 1999 р. львівський ми-
трополит Мар’ян Яворський проголосив каплицю 
сестер в Язлівці санктуарієм блаженної Марцелі-
ни Даровської.



ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ ПЕДАГОГІЧНОЇ СИСТЕМИ

Основу виховної системи матері Марцеліни складають чотири 
педагогічні принципи, сформульовані нею у 1872 році. 

Перший принцип: Бог є всім – через 
усе до Бога. На цьому ґрунтується вся 
виховна система, базовою площиною 
якої є світ християнських цінностей. 
Бог визнаний головною метою, а 
все, що має людина – її таланти, 
темперамент й особистість, її життєва 
ситуація і суспільна позиція – усе це 
є індивідуальною дорогою до Нього. 

Завдання мудрого вихователя полягає у тому, щоб розпізнати характер 
цієї особистої дороги розвитку – дороги до Бога – і вказати кожному 
вихованцю властивий саме йому напрямок. 

Принцип другий (частково результат першого) відноситься до нації і 
визначеної Богом батьківщини – засобів, даних людству для реалізації 
своїх життєвих цілей. Бог створив нас громадянами, – пише мати 
Марцеліна. Це накладає на людину певні обов’язки, усвідомлення яких 
повинно супроводжувати її від наймолодшого віку. Кожна нація має 
виконувати встановлені Богом завдання. Фундаментальними засадами 
при цьому є «віра батьків» і відданість Церкві. Тому мати закликає 
прищеплювати вихованцям почуття національної гідності та вчити 
їх патріотизму, під яким розуміється ідентифікація з християнським і 
гуманістичним корінням народу та його найшляхетнішими традиціями. 

Третій принцип: вірність обов’язкам свого стану. Кожна людина 
поставлена Богом у призначеному місці, яке накладає на неї конкретні 
обов’язки і завдання. Іноді це велика і визначна місія, а частіше – 
метушня непримітної, одначе важливої з Божої перспективи щоденної 
праці. Хто вірний в малому – не розчарує й у великому – пише мати, 
підкреслюючи вагу і сенс дрібних на перший погляд справ. 

Четвертий принцип полягає в тому, щоб навчити дітей думати. Метою 
матері Марцеліни є виховання розумних жінок, здатних висловлювати 
зважені погляди і цінності; жінок, які свідомо формуватимуть свою 
життєву дорогу, своє середовище, сім’ю та оточення. Це «думати» 
стосується також самого знання: учениці непорочницьких шкіл мали 
знайомитися з різними науками, пізнавати найновіші досягнення і теорії, 
поширювати свої інтелектуальні горизонти, однак не заучуючи все 
напам’ять, а вивчаючи структуру окремих ділянок знань, їх внутрішню 
організацію, закони і методологію. 



Перебіг Події
 
Неділя, 1 січня 2017 р.  
Цього дня під час Служби Божої буде виголошена катехеза на тему даної 
події, на Службі Божій перед читанням будемо мати можливість підійди 
до парафіян і сказати за що я ціную їх. 

Святими потрібно 
не захоплюватись, 

їх потрібно наслідувати

Господні шляхи дивочні. бл. Марцеліна Даровська, яку вшановуємо 5 січня 
2017 р., вміла помічати Бога в своїх ближніх. Вона доклала максимум 

зусилля, щоб будувати здорові стосунки в суспільстві. Святими потрібно не 
просто захоплюватись, їх потрібно наслідувати, тому 

ЗАОХОЧУЄМО до 5 січня в один з вечорів разом в родині прочитати 
фрагмент Святого Писання. Далі Поділіться своїми думками,  роздумами і 
було б добре, щоб ви спільно зробили маленьку, але конкретну постанову. 

На завершення помоліться до блаженної Марцеліни Даровської за 
конкретну проблему своєї сімʼї і парафії. 

Якщо бажаєте, то поділіться своїми роздумами з друзями, сусідами і тим 
самим ви спричинитесь до євангелізаці в нашій парафії.

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?

Ми часто багато знаємо, чуємо… але мало практикуємо. Справжнє 
християнство полягає на ділені вірою, а не на приховувані її. Марцеліна 

Даровська показала віру в Господа у конкретних ділах. Якщо ми християни, 
то показуймо свою віру кожного дня. 

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ


