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ВІДВАЖНІ СВІДКИ ВІРИ – ВІРНІ ДО КІНЦЯ
Згідно Указу Президента України від 21 травня 2007 року, кожна третя неді-

ля травня в Україні є ДНЕМ ПАМ’ЯТІ ЖЕРТВ ПОЛІТИЧНИХ РЕПРЕСІЙ. Це день 
пам’яті і скорботи про тих, хто загинув або постраждав внаслідок політичних 
репресій комуністичного режиму. 

Розпочалися вони відразу після захоплення влади більшовиками. Під ре-
пресії потрапили всі, у кому вони вбачали загрозу існування їхнього режиму. 
Рахунок жертв йде на мільйони. Серед них були сотні тисяч християн, які за-
платили дорогу ціну за відданість Христові. Вони дали особливий урок віри, 
відкрили сенс життя, показали, в чому полягають справжнє щастя і свобода: 
не піддаватись ворожій силі, яка знищує тих, хто не поділяє її постулатів.  

Документи і свідчення підтверджують, що віруючі були саме мучениками, 
бо свідомо відкинули дорогу без Бога, хоч мали нагоду змиритися і отримати 
легше життя, обіцяне владою. Піддані різноманітним жахливим видам тор-
тур, вони не зреклися Христової віри. Під час червоного терору 1918-1920 
рр. загинуло багато католицьких священиків. Так, отця Євгена Святополк-
Мирського катували, змушуючи визнати, що Бога немає, але він повторював: 
“Можете вбити тіло, але не духа”. Наступного дня знайшли його тіло, прошите 
п’ятьма кулями, з чотирма ножовими ранами, переламаними руками і про-
битою головою. Отець Мирослав Ольшевський не хотів зректися своєї віри, за 
що з нього живцем здерли шкіру, відрізали вуха й ніс, викололи очі та вкину-
ли до ями з вапном. Отцю Ришарду Кнобельсдорфу вирізали знак хреста на 
плечах і живцем поховали, о. Ксаверій Марцінян був убитий під час Служби 
Божої, о. Цириль Буяльський - смертельно поранений біля костелу в Кам’янці-
Подільському,  отець Йоанес Хоффман - порізаний на шматки.

Разом зі священиками вбивали також близьких їм осіб, парафіян і родичів. 
Отця Михайла Букляревича убили разом з його сестрою; о. Климентiя Вейсен-
бургера розстріляли більшовики разом із 107 його парафіянами, яким хотів 
уділити Святих Таїнств. Адміністратор парафії в Радивилові отець Адольф Ко-
вальський помер після того, як його прив’язали до кінського хвоста і волочили 
через місто. Всю його родину виселили до Томська, а їхнє майно конфіскува-
ли. Це лише деякі приклади з життя священиків, які свідчать про їхню відвагу 
й віру, дорожчу за життя. Під час Великого терору 1937-1938 рр. та репресій в 
подальші роки число мучеників за віру серед католицьких священиків, ченців 
та мирян зросло в рази.

При підготовці матеріалу використано уривки з книги 
о. Павла Вишковського 

“Переслідувана Церква. Католики України в часи комуністичного режиму”. 



ЛІТАНІЯ до мучеНикІв зА вІру

Господи, помилуй!
Христе, помилуй!
Господи, помилуй!
Христе, почуй нас!
Христе, вислухай нас!
Отче Небесний, Боже, помилуй нас.
Сину, Відкупителю світу, Боже, помилуй нас.
Духу Святий, Боже, помилуй нас.
Свята Трійце, Єдиний Боже, помилуй нас.
Блаженний Леонід Федоров, 
Блаженний Микола Конрад, 
Блаженний Володимир Прийма
Блаженний Андрій Іщак, 
Блаженний Северіян Бараник, 
Блаженний Яким Сеньківський, 
Блаженний Зиновій Ковалик, 
Блаженний Омелян Ковч, 
Блаженна Тарсикія Мацьків, 
Блаженний Віталій Байрак, 
Блаженний Роман Лиско,
Блаженний Григорій Хомишин, 
Блаженний Теодор Ромжа, 
Блаженний Йосафат Коциловський, 

Блаженний Микита Будка, 
Блаженний Григорій Лакота,
Блаженний Климентій Шептицький, 
Блаженний Микола Цегельський, 
Блаженний Іван Зятик, 
Блаженна Олімпія Біда, 
Блаженна Лаврентія Гарасимів, 
Блаженний Петро Вергун, 
Блаженний Олексій Зарицький, 
Блаженний Миколай Чарнецький, 
Блаженний Симеон Лукач, 
Блаженний Іван Слезюк,
Блаженний Василь Величковський, 
Всі новомученики, моліться за нас.

Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи, прости нас.
Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи почуй нас.
Агнче Божий, що береш гріхи світу, Господи помилуй нас.

С.: Молімося.
Господи Ісусе Христе! Ти  з любові до людей помер мученицькою смертю 
на хресті, вислухай смиренні молитви Твого люду і додай нам віри. Через 
Христа, Господа нашого. 
В.: Амінь
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ПеребІг ПодІї
 
14 травня 2017 р.  буде інформація на тему даної події
21 травня 2017 р. під час Літургії вшанування мучеників віри

Мученик не шукає смерті, 
але і не втікає від неї 

21 травня 2017 р. День пам’яті жертв політичних репресій. 
Більшість репресованих є невідомими мучениками, які ніколи не матимуть 

канонічного процесу й про долю котрих, швидше за все, ми нічого не 
дізнаємося. Це вони є справжніми героями ХХ ст., століття мучеників, 

що свідчать: “… ні смерть, ні життя, ні ангели, ні князівства, ні теперішнє, 
ні майбутнє, ні сили, ні висота, ні глибина, ані інше якесь створіння 

не зможе нас відлучити від Божої любові, 
що в Христі Ісусі, Господі нашім” (Рим 8, 38-39).

ПРОПОНУЄМО до 21 травня виписати імена людей яких я (ми) знаю, 
що постраждали за віру і листочки принести (передати) до храму 

та причепити на приготовленому стенді. 
ЗАОХОЧУЄМО помолитись Літанією до мучеників за віру. 

До цієї молитва варто повертатись, особливо, 
в хвилини нашого страждання. 

ПАРАФІЯЛЬНА ПОДІЯ

ЧОМУ ДО ЦЬОГО ЗАКЛИКАЄМО?
Нашим обов’язком є гідне вшанування пам’яті жертв комуністичного 
терору, виховання молодого покоління на засадах віри, гуманізму та 
толерантності, щоб ніколи більше не повторилися страшні події минулого.


