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28 січня Літургійний спомин св. Томи Аквінського 
Св. Тома народився близько 1225 року. Був вихований в абатстві Монте Кас-
сіно. У молоді роки Тома вступив до ордену Домініканців. Вивчав богослов’я 
у місті Кельні під керівництвом св. Альберта Великого, а потім у Парижі, де 
пізніше сам викладав. Він – найвизначніший представник схоластичної філо-
софії та схоластичного богослов’я. Його головні праці “Теологічна сумма” й 
“Сумма проти язичників” є оригінальним синтезом схоластичної філософії та 
богослов’я. Писав також коментарі до Святого Письма. Помер 7 березня 1274 
року в дорозі до Ліону, куди поїхав, щоб взяти участь у Соборі. Св. Тома є по-
кровителем католицьких шкіл.

Про щастя
Бог як шлях, істина й життя ототожнюється Фомою Аквінським зі щастям: 
“Бог за своєю сутністю є щастям, яке не належить нічому іншому”. Ніхто за 
своєю сутністю не може бути щасливий, але може бути щасливий тією мірою, 
якою він наближається до Бога, тобто до Того, Хто є самим щастям.

Про людину
Людина, на думку св. Фоми, має раціональну природу: “Розум є наймогутні-
ша природа людини”. Призначення людини - розуміти й діяти з розумінням. 
Людині природним чином властиво осягати мету, до якої тяжіє будь-яка річ, 
природний порядок речей, завершенням якого є вище благо - Бог.

Про свободу людини
В земному вимірі розум знає добро й зло у речах і діях, що нижче Бога, а тому 
наша воля вільна хотіти чи не хотіти щось із земних цінностей. Це і є суть 
вільної розумної волі: розум - причина свободи. Людина вільна в тому сенсі, 
що, йдучи до мети, вона веде себе сама. Людина грішить саме тому, що вільна 
- вільна віддалятися від мети й забувати універсальні закони, які відкривають-
ся розумом і Одкровенням божества.

Про пристрасті
Згідно з Фомою, пристрасті не належать до сфери розуму. Для нього існує 
тільки дві розумові, дві духовні здібності - інтелект і воля. Пристрасті, ба-
жання, емоційні переживання знаходяться у позарозумовій сфері людини, в 
тій сфері, яку мають як люди, так і тварини. Це та галузь, над якою повинна 
головувати освячена інтелектом воля.

Про любов
Любов, стверджує Фома Аквінський, в основі своїй завжди є пристрастю й 
стає істинною любов’ю в тій мірі, в якій вона перетворюється актом волі, і 
з пристрасної любові переходить у любов духовну. Фома розмежовує любов 
на два роди. Перший, нижчий, - це любов-жага, в якій завжди є прагнення до 
нашої вигоди, прагнення до відшкодування наших недоліків. Істинна любов 
ґрунтується на прагненні встановити єдність між любимим і тим, хто любить 
без роздумів про те, чи принесе це який-небудь зиск чи ні. Цей пошук істин-
ного добра в приязні Фома називає дружньою любов’ю.
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НАСТОЯТЕЛІ 
НЕМИРІВСЬКОЇ РИМО-КАТОЛИЦЬКОЇ ПАРАФІЇ

Казимир Мальський 1768-1790 рр.
Брат Антонін тринітарій 1792-1793 рр.
ПьотрОффенберг 1793-1804 рр.
МатеушСперлінський 1804-1814 рр.
Франциск Москвіцький 1814-1817 рр.
Томаш Ястжембський 1817-1827 рр.
Ян Гамер 1827-1828 рр.
Марцін Куріанський 1828-1835 рр.
Гіацинт Антошевський 1835-1843 рр.
Ян Остапович 1843-1847 рр.
Ян Гейман 1847-1857 рр.
Франциск Сененко 1855-1857 рр.
Пьотр Заремба 1857 р.
Леон Домбрович 1857-1861 рр.
Левецький 1861-1862 рр.
Діонісій Мацинський 1862-1893 рр.
Ян Сціславський 1893-1895 рр.
Ромуальд Суднік 1895-1898 рр.
Мечислав Клосовський 1898-1899 рр.
Ян Загурський 1899 р.
Антоні Ставінський 1898-1918 рр.
Еугеніуш Швертберг 1918-1924 рр. 
Ігнацій Любенський 1924-1928 рр.
-------------------------------------------
Гжегож Томашевський 1993-1997 рр.
Іренеуш Куц 1997-1998 рр.
Казимир Пюрковський 1998-1999 рр.
Петро Лічняровський 1999-2000 рр.
Микола Невський 2000-2001 рр.
Павло Федірчук 2001-2008 рр.
Павло Снігур 2008-2011 рр.
Руслан Кармаліта 2009-2010 рр. та з 2011 р. й дотепер.
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СВЯЩЕНИКИ НЕМИРІВСЬКОЇ ПАРАФІЇ 
1993-2016 рр.

Першим настоятелем відродженої парафії Святого Йосипа Обручника в м. 
Немирів був отець ГжЕГОж ТОМАшЕВСЬКИй. Він очолив па-
рафію восени 1993 р. і був її душпастирем до листопада 1997 р.

Г.Томашевський народився 9 листопада 1958 р. в невеликому 
містечку біля Ольштина. Після закінчення ліцею відразу посту-
пив до Вищої духовної семінарії Седлецької дієцезії. Закінчив її і 
був висвячений у 1983 р. на священика в костелі м. Стердинь. Слу-
жив вікарієм у Седлецькій дієцезії, а також працював катехетом 
у школі в Седльце.У серпні 1991 р. Г.Томашевський був учас-
ником Всесвітнього дня молоді, який проходив у Ченстохові. 
Тоді відчув покликання до місіонерської праці. Просив, щоб 
його направили в Україну. 4 листопада 1991 р. він прибув до 
Брацлава як настоятель католицьких парафій у Брацлаві, 
Тульчині й Копіївці. У 1993 р. доєдналася парафія в Немиро-
ві, а в 1995 р. – в Печері.

Не дивлячись на те, що Немирівська парафія для о. Гжегожа була доїздною, 
провадив активну роботу по створенню спільноти. Більшість людей не мали 
досвіду щодо молитви під час Богослужіння, поведінки в костелі, співу і т.д.     

      
Основні напрями роботи:
- Катехеза дітей, молоді та дорослих власними силами, а також залу-

чення до цього Сестер Лоретанок;
- Підготовка міністрантів, навчання співу, індивідуальна робота з кож-

ною родиною, яких тоді було небагато; практикування семінариста;
- Спільний оплаток для всієї парафії, як окремий захід;
- Закладання формаційної групи «Віднова у Святому Дусі»;
- Організація відпустових урочистостей та нічних чувань перед свята-

ми Різдва Христового, Великодня, Зіслання Святого Духа;
- Організація піших ходів та доїздів у сусідні парафії на відпустові свя-

та та перших паломництв до Летичева і Ченстохови;
- Катехизація в школі, технікумі, школі-інтернаті (православні з радіс-

тю приймали і слухали Слово Боже);
- Допомога парафіян дітям зі школи–інтернат;
- Екуменічні молитви і зустрічі з баптистами, дружні стосунки з яки-

ми залишаються і сьогодні;
- Створення парафіяльної ради і розподіл обов’язків;
- Вчив відповідальності за парафію, зокрема, за її матеріальний стан;
- Поліпшення матеріального стану в храмі (перший ремонт костелу, 

встановлення вівтаря, ікон, лавок);
- Запрошення брацлавських парафіян зі святковими виставами та му-

зичної групи «Кредо» з виступом.
- Проведення в Польщі реколекцій та збір пожертв для парафій. 

Успіх відродження парафії та плідної духовної праці можна пояснити як ве-
ликими зусиллями настоятеля, так і спраглістю людей за духовним. 
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 Від отця Г.Томашевського Немирівську парафію прийняв 
у листопаді 1997 р. отець ІРЕНЕуш КуЦ, який був її настояте-
лем до вересня 1998 р.  

І.Куц народився 30 серпня 1967р. в м. Квідзин (Польща). По-
кликання до служіння Богу відчував з дитинства, хотів бути 
священиком. Вважає, що це покликання вимолила для ньо-
го його побожна бабуся. В 1987 р. закінчив загальноосвіт-
ній ліцей та вступив до Ольштинської духовної семінарії. 
Через зміни в дієцезіях навчання продовжив в духовній 
семінарії м. Ельблонг, яку закінчив в 1994 р. Після свя-
щеницьких свячень 11 червня 1994 р. був направлений 
вікарієм в катедру м. Ельблонг. Ще в семінарії читав та 
чув розповіді про підпільних священиків в СРСР і тому 
захотів стати місіонером на Сході. В 1996 р. він звернувся 
до єпископа з проханням виїхати на місії. На запрошення 
Римо-Католицької Церкви в Україні він через рік потрапив до Бару, а в листо-
паді 1997 р. - до Брацлава. 

З 1 серпня 1997 р. йому допомагав диякон Віктор Щавінський, 
який прибув на практику в парафії Брацлава, Немирова, Печери, 
Тульчина й Копіївки. 14 грудня 1997 р. В.Щавінський був висвяче-
ний на священика і продовжив служіння в цих же парафіях вже як 
вікарій до вересня 1998 р.  

В.Щавінський народився 13 серпня 1971 р. в м. Славута Хмельниць-
кої області. В дитинстві всією родиною щонеділі їздили електрич-
кою до костелу в Полонне. Там В.Щавінський був охрещений, ми-
ропомазаний, приступив до першої Сповіді та Причастя. Після 
закінчення 8-го класу у 1986 р. працював закристиянином у ка-
плиці Славути. У 1989-1991 рр. служив у Радянській Армії. Над 
своїм покликанням замислювався ще в школі, але утвердився 
у своєму намірі служити Богу під час служби в армії. В січні 1992 р. був при-
йнятий на  І-й курс духовної семінарії. У Великий Четвер 1996 р. в Кам’янці-
Подільському з рук єпископа Яна Ольшанського отримав дияконські свячен-
ня. З 1 серпня 1997 р. розпочалася його дияконська практика. 14 грудня 1997 
р. у Кам’янці-Подільському єпископом Яном Ольшанським В.Щавінський 
був висвячений на священика.  

Отці І.Куц та В.Щавінський обслуговували шість парафій – Брацлав, Не-
мирів, Тульчин, Копіївку, Ганнопіль та Печеру. Проводили катехези для дітей 
і дорослих, організовували виїзди дітей і молоді на спільний відпочинок біля 
річки, навідували хворих. В цих заходах брали участь також Сестри Лоретан-
ки з Брацлава. Отець Іренеуш їздив до Польщі, звідки привозив пожертви від 
місцевих парафій. Завжди привозили одяг, ласощі, щоб роздати найбіднішим. 
Так само старався і о. Гжегож, особливо для родин, де народжувалися діти, 
адже в ці роки в Україні більшість жила дуже бідно. Немирівському костелу 
діставалось менше, оскільки мали своїх місцевих меценатів. Допомагали та-
кож дітям з Брацлавської та Немирівської шкіл–інтернатів. 
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Основні напрями роботи:
- Робота з молоддю і дітьми, виїзди на природу, залучення їх до участів 

підготовці до церковних свят (Різдво, Великдень);
- Душпастирські відвідини родин та хворих;
- Катехези для дітей і дорослих;
- Спільний оплаток, чування напередодні свят;
- Виникнення осередку руху Живий Розарій (серпень 1998 р.).
- Ремонт закристії Немирівського костелу (липень-серпень 1998 р.), при-

дбання 10 нових стільців.
- Матеріальна підтримка парафії за рахунок жертводавців з Польщі 

та гуманітарна допомога дітям з школи-інтернат та з малозабезпече-
них родин (більше по Брацлаву);

З вересня 1998 р. до квітня 1999 р. настоятелем Немирівської парафії був 
ксьондз КАзИМИР ПюРКОВСЬКИй SDS. 

Народився 31 березня 1944 р. в с. Струмяни Краківського воєводства. В 1963 
р. поступив до Краківської духовної семінарії. Два роки служив у війську. З 
1972 р. продовжив навчання в семінарії сальваторіанців біля Вроцлава. Ви-
свячений на священика в 1979 р. Служив душпастирем і одночасно навчався 
в Люблінському Католицькому Університеті. Потім служив вікарієм у різних 
парафіях. У 1993 р. К. Пюрковський закінчив навчання на відділі моральної 
теології Папської теологічної академії в Кракові. В 1993-1995 рр. – місіонер в 
Білорусі. З листопада 1995 р. – в Україні. Був помічником душпастирським в 
Кременці, а з 1996 р. викладав теологію моральну і гомілетику у Вищій духо-
вній семінарії в Городку. У вересні 1998 р. К. Пюрковський призначений на-
стоятелем Брацлавської, Немирівської і Печерської парафій. Спочатку їздив у 
Немирів з Брацлава. В грудні 1998 р. парафіяни винайняли для нього помеш-
кання в Немирові, з метою постійного проживання ксьондза в парафії.

З жовтня 1998 р. з о. К.Пюрковським служив у наших парафіях диякон Ана-
толій Боднажевський. Служив він і з наступним настоятелем о. П. Лічняров-
ським до літа 1999 р.

Основні напрями роботи:
- Встановлення щоденних Богослужінь з січня 1999 р., постійне перебу-

вання Пресвятих Дарів у храмі;
- Катехеза для дітей і дорослих;

- Робота з окремими родинами.

Після від’їзду отця Казимира, настоятелем Немирівської па-
рафії з квітня 1999 р. до грудня 2000 р. був отець 

ПЕТРО ЛІчНЯРОВСЬКИй. 
П.Лічняровський народився 7 грудня 1974 р. в Городку 

Хмельницької області в католицькій родині. Віра отця Пе-
тра формувалася вдома через щоденну спільну молит-
ву родини, читання Святого Письма та в костелі через 
приклад священиків, з якими проводив немало часу. 
З 13 років служив міністрантом у місцевому костелі, 
їздив по сусідніх парафіях. Вперше захотів стати свя-
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щеником у 14-15 років, а остаточно вирішив у 17 років. Тому після школи 
вступив до Вищої духовної семінарії Святого Духа у Городку, яку закінчив у 
1997 р. Після цього з жовтня 1997 р. до грудня 1998 р. служив дияконом у То-
машполі та Козятині. 11 грудня 1998 р. П.Лічняровський був рукоположений 
у сан священика єпископом Яном Ольшанським. 20 грудня того ж року був 
направлений настоятелем у Тульчин, Копіївку й Ганнопіль та вікарієм у Брац-
лав, Немирів і Печеру. Наприкінці квітня 1999 р. став настоятелем парафій у 
Немирові, Брацлаві, Печері, Тульчині, Копіївці й Ганнополі. З 1 серпня 1999 р. 
вікарним священиком усіх цих парафій був призначений о. Павло Федірчук. 
П.Лічняровський душпастирував тут до грудня 2000 р.

Основні напрями роботи:
- Катехези для дітей і дорослих.
- Робота з дітьми і молоддю, організація літнього відпочинку дітей у 

християнських літніх таборах в Копіївці, Брацлаві;
- Організація перших парафіяльних місій, які провели місіонери-облати з 

Гніваня, та встановлення місійного хреста;  
- Організація поїздки парафіян на Святу Месу, яку проводив Папа Рим-

ський Йоан Павло ІІ у м. Седльце (Польща), 
- Реконсекрація костелу;
- Поява в костелі фігур Діви Марії, святого Йосипа та двох ангелів;
- Перша спроба повернути парафіяльний будинок в Немирові. В рай-

держадміністрацію подано заяву від громади та довідку Кам’янець–
Подільського архіву з інформацією про Немирівську плебанію;

- Підведення до костелу водогону і каналізації.
- Вибори нового голови парафії та членів парафіяльної ради;

З 2002 р. П. Лічняровський був настоятелем у Мурафі, а з 2010 р. – у Ми-
хайлівці. У березні 2011 р. о. Петро переніс операцію видалення пухлини у 
головному мозку, але 4 квітня того ж року помер через тромб, який відірвався 
і перекрив роботу серця. 

1 грудня 2000 р. настоятелем парафії Святого Йосипа Обручни-
ка в Немирові був призначений отець МИКОЛА НЕВСЬКИй. 
Служив він на цій посаді до вересня 2001 р.

М. Невський народився 5 грудня 1973 р. в с.Зведенівка 
Шаргородського р-н. Вінницької обл. Вдома отримав ка-
толицьке виховання. З дитинства щонеділі з батьками 
відвідував костел у Шаргороді, Мурафі чи Городківці. 
Після закінчення 9 класів школи, в 1989-1993рр. на-
вчався у Дніпродзержинському технікумі фізкультури 
і спорту. Коли в 1992 р. в цьому місті відкрили костел, 
то М.Невський весь час був при костелі. Остаточний 
вплив на формування духовності і утвердження в покликанні здійснив на-
стоятель цього костелу о. Мартін Янкевич. В 1993-1999 рр. навчався у Вищій 
духовній семінарії Святого Духа в Городку. 30 жовтня 1999 р. М.Невський 
був висвячений на священика єпископом Яном Ольшанським в Кам’янець-
Подільському кафедральному костелі. Служив вікарієм у Вінниці та Бару. 9 
грудня 2000 р. був призначений настоятелем парафії Святого Йосипа в Неми-
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рові й адміністратором парафії Святого Андрія Боболі в Печері.  
Основні напрями роботи:

- Робота з новими парафіянами, їх євангелізація, зацікавлення, що дало 
початок кількісному зростанню парафії;

- Відвідання хворих;
- Душпастирські відвідини родин та молитви у складних духовних си-

туаціях,
- Молитви над дітьми і хворими після недільних Богослужінь; 
- Катехези для дітей і дорослих;
- Організація масової поїздки парафіян на Святу Месу, яку проводив 

Папа Римський Йоан Павло ІІ у Києві. 

З жовтня 2001 р. настоятеля католицьких парафій у Немирові 
та Печері був о. ПАВЛО ФЕдІРчуК. Служив тут до жовтня 
2008 р.  

Народився 25 лютого 1975 р. в м. Городок Хмельницької об-
ласті. Закінчив 9 класів у середній школі м. Хмельницького. В 
1991 р. П.Федірчук перебрався до Городка, де працював при кос-

телі і навчався в школі. Ще в 5 років говорив, що буде ксьондзом. 
Свідоме бажання стати священиком виникло в нього після 

участі в серпні 1991 р. у Всесвітньому Дні молоді, який від-
бувся у Ченстохові (Польща). З 1 жовтня того ж року до 
1997 р. П.Федірчук навчався у Вищій духовній семіна-
рії Святого Духа. Після цього до лютого 1999 р. диякон 
П.Федірчук був на душпастирській практиці в Козятині, 
Славуті та Хмельницькому. На священика висвячений 27 

лютого 1999 р. єпископом Яном Ольшанським у приходському костелі м. Го-
родок. Після цього отримав призначення на посаду адміністратора парафії 
Лучинець Муровано-Куриловецького району.  

З 1 серпня 1999 р. отець Павло був призначений вікарієм парафій Брацлав, 
Немирів, Тульчин, Печера, Копіївка, Ганнопіль. Декретом єпископа-ординарія 
о. П.Федірчук з 1 жовтня 2001 р. був призначений настоятелем парафії Свято-
го Йосипа в Немирові й парафії в Печері. З жовтня 2002 р. постійно мешкав 
у Немирові.

Основні напрями роботи:
- Щоденні Богослужіння; в неділю – дві Літургії (з жовтня 2008 р.),
- Катехези для дітей, молоді та дорослих; організація виїздів на відпус-

ти,
- Робота з дітьми, організація їх літнього відпочинку, реколекції для мі-

ністрантів в семінарії, концерт християнської музики в Будинку культу-
ри;

- Щомісячні відвідини і причастя хворих;
- Перше Миропомазання групи вірних в Немирівському костелі,
- Спроби організації «Біблійного гуртка», закладення кола «Домашньої 

Церкви»;
- Розробка проектної документації на реконструкцію костелу та крес-

лень на огородження території;
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- Реконструкція приміщення костелу, гідроізоляція та водовідведення 
від його фундаментів,заміна підлоги в пресвітерії, встановлення нових 
бічних вівтарів, ікон (св. Леопольда, Хресної Дороги), вікон та 15 нових 
лавок, відновлення веж, встановлення на них хрестів та дзвонів, упоряд-
кування території;

- Започаткування ведення «Хроніки парафіяльного життя», заснування 
парафіяльної бібліотеки; практикування семінариста;

- Озвучення приміщення костелу, придбання музичного обладнання, ор-
ганізація роботи хору в неділі та свята;

- Мирова угода щодо повернення парафіяльного будинку;
- Робота з парафіяльною радою, прийняття нового статуту парафії;
- Організація зустрічей з дітьми школи-інтернату та допомоги їм.

У жовтні 2008 р. новим настоятелем Немирівської парафії став отець  
ПАВЛО СНІГуР. Виконував ці обов’язки (з вимушеною майже 
півторарічною перервою через травму) до серпня 2011 р. Обслу-
говував також парафій в Печері та Іллінцях.

П. Снігур народився 3 січня 1965 р. в с. Мала Деребчинка Шар-
городського р-н. Вінницької обл. До костелу в Мурафу ходили 
пішки, в Шаргород – їздили автобусом. У 1980 р. закін-
чив 8 класів середньої школи, а в 1983 р. - Вінницьке 
ПТУ № 11. Служив у Радянській Армії. Працював на 
ламповому заводі у Вінниці, в кар’єрі с. Адамівка, в 
радгоспі с. Мала Деребчинка. У 1988 р. П.Снігур 
працював різноробочим при костелі в с. Мурафа, 
на будівництві плебанії в с. Красне Тиврівського 
р-н. Того ж року почав служити міністрантом. У 
1989 р. був прийнятий на І курс духовної семі-
нарії в Ризі. Після IV курсу П.Снігур продовжив 
навчання в семінарії м. Перемишль (Польща), де 
за рік закінчив 2 курси. 4 липня 1993 р. в Мурафському костелі П.Снігур був 
висвячений на священика єпископом Яном Ольшанським. Служив вікарієм 
у Жмеринці, Вінниці, Мурафі, з 2000 р. - настоятелем в парафіях Михайлівка 
і Юхимівка, а з 2006 р. - настоятелем в парафіях Оратів, Іллінці, Погребище і 
Липовець. 18 жовтня 2008 р. декретом єпископа був призначений настояте-
лем парафій в Немирові, Печері й Іллінцях. З 1 серпня 2010 р. й до вересня 
2011 р. – настоятель парафій у Немирові й Печері. 

Основні напрями роботи:
- Щоденні Богослужіння;
- Організація катехези для дітей і підготовки до першої сповіді і При-

частя світськими катехетами; практикування семінариста;
- Організація співу на щоденних Богослужіннях через залучення нової ор-

ганістки;
- Щомісячні відвідини і причастя хворих;
- Організація коляди з участю молоді;
- Зустрічі з молоддю в неформальній обстановці, заохочення молоді та 

міністрантів до відвідин інших парафій та участі в різних католицьких 
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молитовних акціях;
- Організація відвідин парафії фігурою Фатімської Богородиці та час-

тинками мощів бл. Йоанна Павла ІІ.
- Створення третього (чоловічого) Кола Живого Розарію та спроби за-

снування в парафії нових осередків католицьких рухів (Рух Назаретських 
родин).

- Робота з парафіяльною радою, вибори її нового складу.
- Запровадження систематичного ведення парафіяльної хроніки. 
- Різдв’яна вистава силами дітей з іншої парафії.
- Упорядкування католицького цвинтаря в Немирові за допомогою міс-

цевих добродіїв.

Отець РуСЛАН КАРМАЛІТА – адміністратор парафій Неми-
рів, Печера та Іллінці під час хвороби настоятеля о. П. Снігура 
(червень 2009 р. – серпень 2010р.) та настоятель парафій Не-
мирів і Печера з вересня 2011р. по даний час. З жовтня 2014 р. 
він став ще й настоятелем парафії Рахни Лісові. З того часу ві-
карієм цих трьох парафій призначений отець Віктор Шкляр-
чук (народився 28 грудня 1970 р. в с. Мурафа, рукоположений 
у священики 2000 р.).

Р.Кармаліта народився 9 червня 1981 р. в с. Гвардійське 
Хмельницької області. У 1998 р. закінчив Гвардійську 
загальноосвітню школу. З 1991 р. відвідував катехези 
в костелі й брав участь у католицьких Службах Бо-
жих. З 1996 р. навчався на заочних катехетичних 
курсах в м. Городок (тепер – Інститут релігійних 
наук). В 1998 р. розпочав навчання у Вищій духо-
вній семінарії Святого Духа в Городку. В 2004-2005 рр. перебував на душпас-
тирській практиці в Маниківцях. В 2006 р. закінчив Вищу духовну семінарію 
в Городку зі ступенем магістра богослів’я. Після цього була річна практика 
диякона Р. Кармалітив парафії с. Писарівка Хмельницької області. 2 червня 
2007 р. отримав свячення пресвітеріату з рук єпископа Леона Дубравського 

в Кам’янець-Подільському кафедральному костелі. До червня 2009 
р. служив вікарієм у Бару. У 2008-2011 р. заочно навчався на фа-

культеті пасторального богослів’я Люблінського Католицького 
університету Яна Павла ІІ. В червні 2009 р. – серпні 2010 р. 
Р.Кармаліта був адміністраторому парафіях Немирів, Печера 
й Іллінці. Потім служив вікарієм у Мурафі. З вересня 2011 р. 
– настоятель Немирівської та Печерської парафій. 

Основні напрями роботи:     
- Щоденні Богослужіння;             
- Катехези для дітей, молоді, міністрантів 

та дорослих (з грудня 2009 р. - у відремонтова-
них кімнатах плебанії);      

- Катехези для кандидатів до Миропома-
зання та проведення цього таїнства вдруге в на-
шому костелі.
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- Організація нічних парафіяльних чувань, паломництв, участі парафі-
ян у дієцезіальних акціях День молоді, День дитини, Євхаристійний кон-
грес тощо ;       

- Євангелізація парафії та місцевого населення через організацію курсу 
«Альфа» та «Семінару віри»,

- Закладення формаційної групи «Новий Єрусалим», організація спільних 
молитов членів усіх трьох Розарієвих кіл;

- Презентація парафіяльної спільноти за межами костелу: Хресна до-
рога містом,  процесії вулицями Немирові в урочистість Божого Тіла;

- Робота з парафіяльною радою; звіти про річні парафіяльні витрати;
- Перша інвентаризація парафіяльного майна, придбання легкового ав-

томобіля для парафії;
- Покращення матеріального стану костелу (придбання сповідальниці, 

літургійного одягу, лавок для хористів, шаф для інвентарю та літерату-
ри), поява в костелі ікони св. Луки та ікони Христа з апостолом Петром 
(дар меценатів);

- Прибирання католицького цвинтаря;
- Виготовлення проектної документації на парафіяльний будинок та 

його поетапна реконструкція коштом настоятеля;
- Прикрашення вівтаря та робота з молоддю по приготуванню декора-

цій на різні літургійні періоди;
- Організація святкових вистав парафіяльною молоддю і дітьми, коляди 

з участю молоді;
- Впровадження НОП (нової організації парафії), євангелізація парафі-

ян та мешканців Немирова, участь в спільних молитовних акціях з пред-
ставниками інших християнських конфесій;

- Практикування семінаристів та співпраця з місіонерам зі Школи хрис-
тиянського життя і євангелізації.

матеріал підготовили і опрацювали: Ірина Гайворонська та Леонід Петров
 



парафіяльна акція
В цьому душпастирському році ми заглиблюємось в таємницю Церкви 
– спільноту єдності. В свято Михайла Архангела ми дякували за всіх тих 
хто служить людям і Церкві, дякували за тих хто по-справжньому дбає 
про мир, а також пробували усвідомити що це також і наше завдання, 
бо лише в служінні ми відкриваємо своє покликання і призначення, 
лише допомагаючи досвідчуємо щастя; в свято Андрія Первозваного ми 
намагались побачити тих, котрі як Апостол, відкликнулись на запрошення 
Христа піти за Ним, тих хто подбав про розвиток нашої віри, тих хто 
побудував наш храм і тих хто спричинився до відродження нашої святині; 
тепер в свято Фоми Аквінського, вчителя Церкви, хочемо згадати тих, хто 
спричинився до навчання немирівської пастви, хочемо згадати пастирів 
нашої парафії.

ПРАГНЕМО в свято Вчителя Церкви, Фоми Аквінського, згадати усіх 
вчителів які спричинились до «мого» вчення. Дану подію переживемо 

під гаслом «ПАМ’ЯТАЙ В МОЛИТВІ ПАСТИРІВ». 
ЗАОХОЧУЄМО в четвер 28 січня пережити спільну, подячну Євхаристію 

за пастирів нашої Церкви. Також заохочуємо пригадати і написати 
на аркуші паперу «За що я завдячую священикам?».

ПРОПОНУЄМО до неділі 24 січня згадати пастирів нашої парафії і 
написати на листочках «За  що я завдячую священикам?» (конкретно, 

кому і за що я дякую). Виписані подяки приносимо до храму і чіпляємо 
на приготовленій таблиці. Нехай прикрашена таблиця нашими листами 

стане виразом вдячності пастирям які працювали в немирівській парафії. 

Перебіг Події:
Неділя : 24 січня 2016 р. (докладніша інформація на тему даної події).
Четвер: 28 січня 2016 р. (спільна подячна Служба Божа).

4. Дари є різні, але Дух Той Самий. 5. І служіння 
різняться, а Бог один і Той Самий. 6. І діяння 

різноманітні, а Бог один і Той Самий, що звершує 
все в усіх. 7. Але кожному дається вияв Духа на 

користь. 28. І інших Господь настановив у Церкві 
найперше Апостолами, по-друге, - пророками, 

по-третє, - учителями; далі, іншим дав сили 
чудодіяння, а також дари уздоровлення, допомоги, 

урядування, різні мови; 31. Тож дбайте ревно про 
значніші дари, і я покажу вам шлях пречудовий. 

(І Коринтян 12, 4-7.28. 31)

Фома Аквiнський


